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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: 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.

➢ Atividades: A – ANALISAR SEGMENTO DE ATUAÇÃO NO MERCADO: consultar boletins técnicos, estudar estilos de design,
avaliar pesquisas sobre tendências de mercado, coletar informações tecnológicas em feiras e desfiles, verificar concorrência no
mercado de vestuário.

➢ K – COMUNICAR-SE: expressar-se utilizando vocabulário técnico, interpretar terminologia técnica, demonstrar capacidade para a
difusão de informações,

➢ M – DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS: demonstrar proatividade, demonstrar capacidade de trabalhar em equipe,
manter-se organizado.
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular: DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE COLEÇÃO DE MODA Série: 3ª SÉRIE

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1. Pesquisar e identificar tendências de moda, em âmbito

nacional e internacional, estilos da alta costura e do pret-
a-porter e sua evolução histórica até a internacionalização
da moda.

1.1 Interpretar a evolução do design ao longo do processo
histórico e industrial.

1. 1.Mercado de moda - identificação de tendências: • ciclo
de vida de produto de moda; • diferenciação entre Bouble-
Up e Tricke Daw

2. Analisar os diversos elementos utilizados na confecção de
vestuário e de complementos que compõem o design de
moda

1.2 Posicionar-se criticamente perante a produção artística e o
design.

2. Elementos do design: formas; estrutura; proporção; tecido;
cor; texturas; estampas; silhuetas; detalhes; culturais;
tendências contemporâneas

3. Identificar as etapas de transmissão de mensagens/
expressão/ código e discurso/ signo e significação dentro
da linguagem de pesquisa de moda

1.3 Realizar pesquisa de tendências de moda e vestuário 3. Temas, conceitos e estilos: conceitual; comercial;
romântico; étnico; tradicional; contemporâneo; sensual;
irreverente; esporte

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

2.1 Identificar tipos de materiais e acabamentos existentes no
mercado para a produção de vestuário.

4. 2. Metodologia de pesquisa: Fontes de pesquisa e
inspiração: - fontes primárias e secundárias; - Internet; -
Revistas; - museus e galerias; - cinema; - música; - teatro;
- cultura jovem e de rua; - novas tecnologias; - arquitetura;
- mundo natural; - influencias históricas; - novela; -
bureaux de estilo

5. Distinguir os diferentes tipos de desfiles e editoriais,
selecionando modelos, maquiagem e cabelo, acessórios e
trilha sonora

3.1 Utilizar a linguagem verbal e textual de moda e vestuário
no registro de pesquisa de moda.

5. Tipos de caimento de tecidos, adequação de aviamentos e
tecido, adequação do tipo de peça do vestuário com o tipo
de tecido

3.2 Aplicar as teorias de semiótica em pesquisa de moda. 6. 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;  co leções em cápsula  ( lo jas  de
departamento)

4.1 Executar croquis de coleção de moda. 7. Análise da pesquisa: • comportamento de consumo de
produtos de moda: o 4P; análise swot; o público alvo

4.2 Coordenar e quantificar as peças de coleção de moda. 8. Processo de planejamento de coleções: calendário
comercial; mix de produto; definição da coleção (materiais
e aviamentos); desenvolvimento da coleção

5.1 Realizar um plano de desfile e editorial de moda temático
e climático.

9. Desenvolvimento e representação bidimensional da
coleção de portfólio do aluno, observando proporções,
volumes, forma e perspectiva

5.2 Identificar modelos, técnicas de passarela e tipos de trilha
sonora para produção do desfile.

10. Técnicas e seleção de modelos e manequins para desfile
e editoriais de moda

5.3 Executar o planejamento para cabelo, maquiagem e
acessórios adequados à produção do desfile.

11. Técnicas de maquiagem para editorial e desfile: • social;
artística

12. Selecionar acessórios para desfile de moda

13. Tipos de trilha sonora e sonoplastia para desfile



14. Gestão de editoriais e de desfile de moda
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular: DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE COLEÇÃO DE MODA Série: 3ª SÉRIE

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

➢ Apresentações aluno/professor,
componente, contrato didático e
diagnóstico. Para o contrato didático
utilizar a ferramenta "toro de ideias", para o
diagnóstico aplicar um questionário.

15/02 a 16/02

➢ 1.1 Interpretar a evolução do design ao
longo do processo histórico e industrial.

➢ 1. 1.Mercado de moda - identificação
de tendências: • ciclo de vida de produto
de moda; • diferenciação entre Bouble- Up
e Tricke Daw

➢ Análise de dados ➢ Aula dialogada com texto de apoio e
projeção no powerpoint 19/02 a 23/02

➢ 1.1 Interpretar a evolução do design ao
longo do processo histórico e industrial.

➢ 1. 1.Mercado de moda - identificação
de tendências: • ciclo de vida de produto
de moda; • diferenciação entre Bouble- Up
e Tricke Daw

➢ Análise de dados ➢ Aula dialogada com o apoio do
powerpoint ou prezzi. 26/02 a 02/03

➢ 1.2 Posicionar-se criticamente perante
a produção artística e o design.

➢ 2. Elementos do design: formas;
estrutura; proporção; tecido; cor; texturas;
estampas; silhuetas; detalhes; culturais;
tendências contemporâneas

➢ Análise imagética para identificar e
decompor nso elementos do design 05/03 a 09/03

➢ 1.2 Posicionar-se criticamente perante
a produção artística e o design.

➢ 2. Elementos do design: formas;
estrutura; proporção; tecido; cor; texturas;
estampas; silhuetas; detalhes; culturais;
tendências contemporâneas

➢ Apresentação dos conceitos de cada
elemento do design Atividade: pesquisar
tipos de estampas e tipos de texturas de
tecidos, apresenatra em forma de texto
com amostras.

12/03 a 16/03

➢ 1.2 Posicionar-se criticamente perante
a produção artística e o design.

➢ 3. Temas, conceitos e estilos:
conceitual; comercial; romântico; étnico;
tradicional; contemporâneo; sensual;
irreverente; esporte

➢ Exposição com auxilio de imagens
sobre as características de cada estilo 19/03 a 23/03

➢ 1.2 Posicionar-se criticamente perante
a produção artística e o design.

➢ 3. Temas, conceitos e estilos:
conceitual; comercial; romântico; étnico;
tradicional; contemporâneo; sensual;
irreverente; esporte

➢ Continuação da exposição com auxilio
d eimagens e textos sobre as
características dos estilos.

26/03 a 29/03

➢ 1.2 Posicionar-se criticamente perante
a produção artística e o design.

➢ 3. Temas, conceitos e estilos:
conceitual; comercial; romântico; étnico;
tradicional; contemporâneo; sensual;
irreverente; esporte

➢ Atividade de fixação: montar painel
semântico do tema da coleção 02/04 a 06/04



➢ 1.3 Realizar pesquisa de tendências de
moda e vestuário

➢ 4. 2. Metodologia de pesquisa: Fontes
de pesquisa e inspiração: - fontes
primárias e secundárias; - Internet; -
Revistas; - museus e galerias; - cinema; -
música; - teatro; - cultura jovem e de rua; -
novas tecnologias; - arquitetura; - mundo
natural; - influencias históricas; - novela; -
bureaux de estilo

➢ Apresentação dialogada com o auxilio
de texto e powerpoint sobre fontes de
pesquisa primárisa e secundárias

09/04 a 13/04

➢ 1.3 Realizar pesquisa de tendências de
moda e vestuário

➢ 4. 2. Metodologia de pesquisa: Fontes
de pesquisa e inspiração: - fontes
primárias e secundárias; - Internet; -
Revistas; - museus e galerias; - cinema; -
música; - teatro; - cultura jovem e de rua; -
novas tecnologias; - arquitetura; - mundo
natural; - influencias históricas; - novela; -
bureaux de estilo

➢ Trabalho em dupla: pesquisar
identificar coleções de estilista com
inspiração/influencias do cinema, novela,
cultura jovem e de rua. 16/04 a 20/04

➢ 1.3 Realizar pesquisa de tendências de
moda e vestuário

➢ 4. 2. Metodologia de pesquisa: Fontes
de pesquisa e inspiração: - fontes
primárias e secundárias; - Internet; -
Revistas; - museus e galerias; - cinema; -
música; - teatro; - cultura jovem e de rua; -
novas tecnologias; - arquitetura; - mundo
natural; - influencias históricas; - novela; -
bureaux de estilo

➢ Aula prática: pesquisar a tendencia de
moda para a estação verão 2018/19. Criar
texto e desenvolver o painel de inspiração

23/04 a 27/04

➢ 2.1 Identificar tipos de materiais e
acabamentos existentes no mercado para
a produção de vestuário.

➢ 5. Tipos de caimento de tecidos,
adequação de aviamentos e tecido,
adequação do tipo de peça do vestuário
com o tipo de tecido

➢ Apresentar uma coleção de peças
diversas e realizar em conjunto com os
alunos uma especificação dos tecidos
utilizados e a experimentação do caimento
dos tecidos, peso, fluidez, textura,
aviamentos e relacionar com o tipo ed
peça de roupa

02/05 a 05/05

➢ 2.1 Identificar tipos de materiais e
acabamentos existentes no mercado para
a produção de vestuário.

➢ 4. 2. Metodologia de pesquisa: Fontes
de pesquisa e inspiração: - fontes
primárias e secundárias; - Internet; -
Revistas; - museus e galerias; - cinema; -
música; - teatro; - cultura jovem e de rua; -
novas tecnologias; - arquitetura; - mundo
natural; - influencias históricas; - novela; -
bureaux de estilo

➢ Aula prática: montar painel de materiais
com base na tendencia pesquisada.

07/05 a 11/05

➢ 3.1 Utilizar a linguagem verbal e textual
de moda e vestuário no registro de
pesquisa de moda.

➢ 6. 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)

➢ Aula expositiva dialogada sobre
segmentação/público alvo

14/05 a 18/05

➢ 3.1 Utilizar a linguagem verbal e textual
de moda e vestuário no registro de
pesquisa de moda.

➢ 6. 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)

➢ Trabalho em duplaMontagem do painel
do público alvo

21/05 a 25/05

➢ 3.2 Aplicar as teorias de semiótica em
pesquisa de moda.

➢ 7. Análise da pesquisa: •
comportamento de consumo de produtos
de moda: o 4P; análise swot; o público alvo

➢ Aula prática mediada no laboratório de
informática para pesquisar os temas a
serem estudados: 4p;análise swot e perfis
de consumidor

28/05 a 30/05



➢ 3.2 Aplicar as teorias de semiótica em
pesquisa de moda.

➢ 8. Processo de planejamento de
coleções: calendário comercial; mix de
produto; definição da coleção (materiais e
aviamentos); desenvolvimento da coleção

➢ Os alunos e alunas deverãod esenha
ros tipos de peças do vestuário que
existem e em casa vão pesquisar em seus
guardas roupas a quantidade de cada tipo
de peça

04/06 a 09/06

➢ 3.2 Aplicar as teorias de semiótica em
pesquisa de moda.

➢ 7. Análise da pesquisa: •
comportamento de consumo de produtos
de moda: o 4P; análise swot; o público alvo

➢ Aula prática: definir os tecidos e
aviamentos para coleção 11/06 a 15/06

➢ 3.2 Aplicar as teorias de semiótica em
pesquisa de moda.

➢ 8. Processo de planejamento de
coleções: calendário comercial; mix de
produto; definição da coleção (materiais e
aviamentos); desenvolvimento da coleção

➢ Com base na pesquisa realizada,
definir mix de produto da coleção, esboçar
os modelos que deverão compor a coleção

18/06 a 22/06

➢ 4.1 Executar croquis de coleção de
moda.

➢ 9. Desenvolvimento e representação
bidimensional da coleção de portfólio do
aluno, observando proporções, volumes,
forma e perspectiva

➢ Aula prática: desenhar os croquis da
coleção 25/06 a 29/06

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

➢ 9. Desenvolvimento e representação
bidimensional da coleção de portfólio do
aluno, observando proporções, volumes,
forma e perspectiva

➢ Apresentar os croquis e em conjunto
selecionar os modelos que comporão a
coleção

02/07 a 06/07

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

➢ 9. Desenvolvimento e representação
bidimensional da coleção de portfólio do
aluno, observando proporções, volumes,
forma e perspectiva

➢ Aula prática no laboratório de
informática: preparar a apresentação da
coleção

10/07 a 10/07

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

➢ 9. Desenvolvimento e representação
bidimensional da coleção de portfólio do
aluno, observando proporções, volumes,
forma e perspectiva

➢ Continuação da preparação d
aapresnetação da coleção 24/07 a 28/07

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

➢ 9. Desenvolvimento e representação
bidimensional da coleção de portfólio do
aluno, observando proporções, volumes,
forma e perspectiva

➢ Apresentação da coleção
30/07 a 03/08

➢ 5.1 Realizar um plano de desfile e
editorial de moda temático e climático.

➢ 10. Técnicas e seleção de modelos e
manequins para desfile e editoriais de
moda

➢ Assistir documentário sobre desfile –
discutir qual o tema da coleção
apresentada? Quais os elementos de um
desfile? Qual o tempo, qual a sequência,
tinha algum padrão a ser observado?
Registrar as principais ideias discutidas.

06/08 a 10/08

➢ 5.1 Realizar um plano de desfile e
editorial de moda temático e climático.

➢ 10. Técnicas e seleção de modelos e
manequins para desfile e editoriais de
moda

➢ Utilizando revistas de moda, analisar
editoriais de moda e registrar as
características observadas

13/08 a 17/08

➢ 5.1 Realizar um plano de desfile e
editorial de moda temático e climático.

➢ 10. Técnicas e seleção de modelos e
manequins para desfile e editoriais de
moda

➢ Atividade prática: desenvolver um
editorial d emoda 20/08 a 24/08

➢ 5.1 Realizar um plano de desfile e
editorial de moda temático e climático.

➢ 10. Técnicas e seleção de modelos e
manequins para desfile e editoriais de
moda

➢ Oficina de passarela – aula prática
Vídeo de apoio para os alunos
https://www.youtube.com/watch?v=rQ0ca4
L_7h0

27/08 a 31/08

➢ 5.1 Realizar um plano de desfile e
editorial de moda temático e climático.

➢ 10. Técnicas e seleção de modelos e
manequins para desfile e editoriais de
moda

➢ Trabalho em grupo: pesquisar modelos
para desfile, definir perfil e organizar como
fazer contato para seleção.

03/09 a 06/09



➢ 5.1 Realizar um plano de desfile e
editorial de moda temático e climático.

➢ 10. Técnicas e seleção de modelos e
manequins para desfile e editoriais de
moda

➢ Atividade: realizar contato com as
modelos e agendar a seleção 10/09 a 14/09

➢ 5.1 Realizar um plano de desfile e
editorial de moda temático e climático.

➢ 10. Técnicas e seleção de modelos e
manequins para desfile e editoriais de
moda

➢ Atividade prática: selecionar modelos e
firmar contrato de prestação de serviços 17/09 a 21/09

➢ 5.2 Identificar modelos, técnicas de
passarela e tipos de trilha sonora para
produção do desfile.

➢ 11. Técnicas de maquiagem para
editorial e desfile: • social; artística

➢ Aula expositiva com auxilio do
powerpoint 24/09 a 28/09

➢ 5.2 Identificar modelos, técnicas de
passarela e tipos de trilha sonora para
produção do desfile.

➢ 11. Técnicas de maquiagem para
editorial e desfile: • social; artística

➢ Pesquisa de fornecedoresde
maquiagem, elaborar estratégia para
solicitar patrocinio

01/10 a 05/10

➢ 5.2 Identificar modelos, técnicas de
passarela e tipos de trilha sonora para
produção do desfile.

➢ 11. Técnicas de maquiagem para
editorial e desfile: • social; artística

➢ worshopde maquiagem com
profissional convidado 08/10 a 11/10

➢ 5.2 Identificar modelos, técnicas de
passarela e tipos de trilha sonora para
produção do desfile.

➢ 12. Selecionar acessórios para desfile
de moda

➢ Pesquisar trilha sonora e elaborar uma
play list 16/10 a 19/10

➢ 5.2 Identificar modelos, técnicas de
passarela e tipos de trilha sonora para
produção do desfile.

➢ 13. Tipos de trilha sonora e sonoplastia
para desfile

➢ aula expositiva e dialogada sobre
sonoplastia 22/10 a 26/10

➢ 5.2 Identificar modelos, técnicas de
passarela e tipos de trilha sonora para
produção do desfile.

➢ 13. Tipos de trilha sonora e sonoplastia
para desfile

➢ Montagem da trilha sonora do desfile,
levantamento d equipamentos necessários
para realizar o som do desfile

29/10 a 01/11

➢ 5.2 Identificar modelos, técnicas de
passarela e tipos de trilha sonora para
produção do desfile.

➢ 13. Tipos de trilha sonora e sonoplastia
para desfile

➢ aula prática: levantamento de custos
para realização do som 05/11 a 09/11

➢ 5.3 Executar o planejamento para
cabelo, maquiagem e acessórios
adequados à produção do desfile.

➢ 14. Gestão de editoriais e de desfile de
moda

➢ prova de roupas das modelos
12/11 a 14/11

➢ 5.3 Executar o planejamento para
cabelo, maquiagem e acessórios
adequados à produção do desfile.

➢ 14. Gestão de editoriais e de desfile de
moda

➢ Definição do cenário
21/11 a 24/11

➢ 5.3 Executar o planejamento para
cabelo, maquiagem e acessórios
adequados à produção do desfile.

➢ 14. Gestão de editoriais e de desfile de
moda

➢ Definição da lista de convidados,
preparação dos convites 26/11 a 01/12

➢ 5.3 Executar o planejamento para
cabelo, maquiagem e acessórios
adequados à produção do desfile.

➢ 14. Gestão de editoriais e de desfile de
moda

➢ Descrever a programação do dia do
desfile 03/12 a 07/12

➢ 5.3 Executar o planejamento para
cabelo, maquiagem e acessórios
adequados à produção do desfile.

➢ 14. Gestão de editoriais e de desfile de
moda

➢ Realizar o desfile planejado
10/12 a 14/12

➢ 5.3 Executar o planejamento para
cabelo, maquiagem e acessórios
adequados à produção do desfile.

➢ 14. Gestão de editoriais e de desfile de
moda

➢ Encerramento: avaliação em grupo do
desfile realizado 17/12 a 17/12
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IV - Plano de Avaliação de Competências

Componente Curricular: DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE COLEÇÃO DE MODA Série: 3ª SÉRIE

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

➢ 1. Pesquisar e identificar tendências de
moda, em âmbito nacional e internacional, estilos
da alta costura e do pret-a-porter e sua evolução
histórica até a internacionalização da moda.

➢ Montar painel com imagens representativas
dos elementos de design

➢ Conter imagens correspondentes a todos os
elemsntos ➢ Painel imagético individual

➢ Montar mostruário dos tecidos e estampas
pesquisados em aula

➢ Ter amostras de todos os tipos de materias
pesquisados, criativadade na apresentação e
limpeza do material

➢ Mostruário

➢ Representar graficamente cada esti lo
estudado

➢ Criatividade na apresentação, ter todos os
estilos representados, limpeza do material ➢ Desenhos

➢ Montar ( em grupo) painel semântico do tema
geral da coleção

➢ Relação interpessoal, criatividade na
representação, profundidade da pesquisa e
limpeza do trabalho

➢ Painel semântico

➢ Trabalho em grupo: montar painel de
inspiração sobre a tendência de moda verão
2018/19, criar um texto explicativo sobre a
tendencia

➢  profundidade da pesquisa, imagens
correspondentes à pesquisa, criatividade na
apresentação e limpeza do material

➢ Painel de inspiração e texto

➢ 2. Analisar os diversos elementos utilizados
na confecção de vestuário e de complementos
que compõem o design de moda

➢ Realizar uma pesquisa de rua buscando
amostras, especificações e preço de tecidos e
materiais

➢ A seleção dos tecidos devem representar o
tema e a tendencia ➢ Mostruário de materiais

➢ 3. Identificar as etapas de transmissão de
mensagens/ expressão/ código e discurso/ signo
e significação dentro da linguagem de pesquisa
de moda

➢ Montagem do painel de público alvo
➢ imagens correspondentes às caracteríticad
o perfi l  do público alvo, criatividade na
apresentação

➢ painel de público alvo

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

➢ Desenvolver uma coleção de moda
➢  Os modelos devem apresentar  os
elementos de design de acordo com a pesquisa
de tendencia e o tema

➢ Croquis



➢ 5. Distinguir os diferentes tipos de desfiles e
editoriais, selecionando modelos, maquiagem e
cabelo, acessórios e trilha sonora

➢ Apresentação do editorial de moda ➢ Apresentar a quantidade de modelos
especificada ➢ Editorial empresso

➢ Avaliação Prática: Seleção de modelos ➢ Observar a técncia de passarela, altura e
peso definidos anteriormente ➢ Modelo conttratada, contrato assinado

➢ Avaliação prática: apresentação da tirlha
sonora

➢ estilo musical de acordo com o tema da
coleção ➢ Trilha sonora

➢ Avaliação prática: prova deroupas na modelo ➢ provar a roupa fazendo as marcações
adequadas para os ajustos ➢ Protótipo ajustado

➢ Prova escrita: especificação do leiaute do
cenário, lista de materiais necessários e texto
descrtivo

➢ O material apresentado deve fornecer todas
as informações necessárias para subsidiar a
construção do cenário

➢ Descritvo, leiaute e lista

➢ Avaliação escrita: Descrição da programação
detalhada do dia do desfile ➢ Conter todas as etapas estudadas ➢ Plano escrito
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V – Plano de atividades docentes

Componente Curricular: DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE COLEÇÃO DE MODA Série: 3ª 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
Apresentação do componente
curricular relacionando com o
perfil profissional

enviar materiais extras que
ilustrem os assuntos estudados

MARÇO enviar materiais extras que
ilustrem os assuntos estudados.

ABRIL Preparar descritivo da avaliação

ABRIL REuniaõ de conselho

MAIO Enviar materiais extras que
ilustre, os assuntos estudados

Preparar atividades Educativas
online

JUNHO Disponibilizar e arientar sobre
atividades etras online Preparar avaliação Reunião de conselho

JULHO Replanejamento

AGOSTO
Aplicar avaliação para os alunos
avaliarem as minhas aulas e
opinarem no planejamento

Acompanhar a utilização do
material de atividade extra,
online

Preparar atividades Educativas
online

SETEMBRO Visita técnica
Acompanhar a utilização do
material de atividade extra,
online

Preparar avaliação Preparar atividades Educativas
online reunião de curso

OUTUBRO
orietanções sobre planejamento
p e s s o a l  p a r a  d i m i n u i r  a
ansiedade do final de ano

Acompanhar a utilização do
material de atividade extra,
online

Preparar avaliação Preparar atividades Educativas
online

NOVEMBRO
Acompanhar a utilização do
material de atividade extra,
online

Preparar atividades Educativas
online reunia~de conselho
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Com o componente de TCC: o estudos teórico sobre tema, perfil e tendencia será feito nas aulas de TCC, os paineis referentes serão
executados nas aualas de PLanejamento e produção de coleção Com ilustração: Os croquis da coleção receberãoa camentos nas
aualsde ilustração com a plicação de diversas técncias.

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
Atividades extras online

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

Assinatura: Data:____/____/________

X – Parecer do Coordenador de Curso:
Nome do Coordenador: LEANDRO LUIZ DA SILVA

Assinatura: Data:____/____/________

Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI– Replanejamento:


