
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec

Ensino Técnico Integrado ao Médio

FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Plano de Trabalho Docente - 2018

PLANO DE CURSO Nº , APROVADO PELA PORTARIA CETEC - 747, DE 10-9-2015, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE 11-
9-2015 - PODER EXECUTIVO - SEÇÃO I - PÁGINA 53.

ETEC DE TIQUATIRA

Código: 208 Município: SÃO PAULO

Eixo Tecnológico: PRODUÇÃO CULTURAL E DESIGN

Habilitação Profissional: HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM MODELAGEM DO VESTUÁRIO

Qualificação: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO DE

Componente Curricular: HISTÓRIA DA MODA E IDUMENTÁRIA

Série: 2ª SÉRIE - A C. H. Semanal: 2

Professor: MARIA EUGENIA MILHASSI

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação profissional, que justificam o
desenvolvimento das competências previstas nesse componente curricular.

➢ ATRIBUIÇÕES

➢ Identificar estilos do design de moda.

➢ ÁREA DE ATIVIDADES

➢ D – COMUNICAÇÃO

➢ Expressar-se utilizando vocabulário técnico da área de moda e vestuário.

➢ Interpretar terminologia técnica.

➢ Realizar intercâmbio de informações de moda.

➢ Consultar bibliografia específica.

➢ E – DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS

➢ Trabalhar em equipe.

➢ Atualizar-se em novas tecnologias.

➢ Atentar para a exatidão.

➢ Identificar necessidades de auto-desenvolvimento.
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular: HISTÓRIA DA MODA E IDUMENTÁRIA Série: 2ª SÉRIE

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1. analisar, interpretar e reconhecer fontes documentais de

natureza diversa, relacionadas à produção visual de arte e
design de moda dentro de um contexto histórico, social,
político, estético e econômico.

1.1 coletar e inventariar a diferenciação entre moda, vestuário,
indumentária e roupa

1. Diferenciação entre: moda, vestuário, indumentária e
ropupa.

2. relacionar os movimentos de arte e do design de moda
com a produção de moda e vestuário

2.2 detectar elementos estéticos na produção da imagem da
moda e do vestuário brasileiro e mundial.

2. produção da imagem, da moda e do vestuário no contexto
histórico: rupestre; mesopotâmico, egipcio, greco-romano;

3. relacionar os movimentos de arte e design de moda com a
produção contemporânea de moda e vestuário brasileiro

3.3 detectar, relacionar e inventariar elementos esxtéticos na
produção da imagem da moda e do vestuário ao longo do
tempo, inclusive no Brasil

3. Idade Média: românico, bizantino e gótico. Renascimento;
Barroco (italiano, espanhol e português). Rococó
(francês). Neoclássico ( estilo império). Romantismo (
vitoriano, art-noveau e bélle époque). Revolução Industrial
( início da máquina de costura)

4. A moda e o design do século XX em formas de oficinas de
arte

5. releitura de um movimento artistico dentro da indústria de
moda e vestuário

6. a cultura indígena brasileira na manifestação de moda
étnica

7. o vstuário brasileiro no século XVI

8. influência da missão artística brasileira e das invasões
holandesas no Brasil

9. o vestuário brasileiro no século XVII e XVIII ( barroco e
rococó)

10. a indumentária femenina no Brasil colônia

11. vestuário da mulher negra e das danças populares com
raízes na cultura negra (maracatu, congada) e sua
influência na moda étnica.

12. a indumentária do século XX e do período republicano

12. expressões da moda: dragon fashion, casa de criadores,
daspu

13. espaços de propagação da moda: Bom retiro fashion, brás
fashion, fashion mob

14. a influência do artesanato na moda brasileira ( fuxico,
renda, macramê entre outros)
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular: HISTÓRIA DA MODA E IDUMENTÁRIA Série: 2ª SÉRIE

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

➢ 1.1 coletar e inventariar a diferenciação
entre moda, vestuário, indumentária e
roupa

➢ 1. Diferenciação entre: moda,
vestuário, indumentária e ropupa.

➢ Apresentação do Professor –
Apresentação das Competências,
Habilidades e Bases Tecnológicas do
Componente Curricular.

➢ Apresentação do conteúdo
programático e análise diagnóstica 15/02 a 16/02

➢ 1.1 coletar e inventariar a diferenciação
entre moda, vestuário, indumentária e
roupa

➢ 1. Diferenciação entre: moda,
vestuário, indumentária e ropupa.

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

➢ Aula Expositiva: A partir da base da
calça traçada no 1ª semestre os alunos
farão shorts 5 bolsos.

19/02 a 23/02

➢ 3.3 detectar, relacionar e inventariar
elementos esxtéticos na produção da
imagem da moda e do vestuário ao longo
do tempo, inclusive no Brasil

➢ 2. produção da imagem, da moda e do
vestuário no contexto histórico: rupestre;
mesopotâmico, egipcio, greco-romano;

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

➢ Aula Expositiva: A partir da base da
calça traçada no 1ª semestre os alunos
farão shorts 5 bolsos.

26/02 a 02/03

➢ 3.3 detectar, relacionar e inventariar
elementos esxtéticos na produção da
imagem da moda e do vestuário ao longo
do tempo, inclusive no Brasil

➢ 2. produção da imagem, da moda e do
vestuário no contexto histórico: rupestre;
mesopotâmico, egipcio, greco-romano;

➢ 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.

➢ atividade avaliativa

05/03 a 09/03

➢ 3.3 detectar, relacionar e inventariar
elementos esxtéticos na produção da
imagem da moda e do vestuário ao longo
do tempo, inclusive no Brasil

➢ 2. produção da imagem, da moda e do
vestuário no contexto histórico: rupestre;
mesopotâmico, egipcio, greco-romano;

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

➢ retomada de conteúdo
12/03 a 16/03

➢ 3.3 detectar, relacionar e inventariar
elementos esxtéticos na produção da
imagem da moda e do vestuário ao longo
do tempo, inclusive no Brasil

➢ 2. produção da imagem, da moda e do
vestuário no contexto histórico: rupestre;
mesopotâmico, egipcio, greco-romano;

➢ revisão da aula anterior; introdução do
vestuário no contexto histórico:
Mesopotâmia e Egito, pesquisa de
imagem.

➢ Aula expositiva relacionando com
vestuário.Rupestre,Mesopotâmia,Egito.

➢ Documentários e filmes:A origem do
homem, Alexandre o grande , Cleópatra..

19/03 a 23/03

➢ 3.3 detectar, relacionar e inventariar
elementos esxtéticos na produção da
imagem da moda e do vestuário ao longo
do tempo, inclusive no Brasil

➢ 2. produção da imagem, da moda e do
vestuário no contexto histórico: rupestre;
mesopotâmico, egipcio, greco-romano;

➢ Leitura de imagens (linguagem não
verbal).

➢ Aula expositiva relacionando com
vestuário.Rupestre,Mesopotâmia,Egito.

➢ Documentários e filmes:A origem do
homem, Alexandre o grande , Cleópatra..

26/03 a 29/03

➢ 2.2 detectar elementos estéticos na
produção da imagem da moda e do
vestuário brasileiro e mundial.

➢ 3. Idade Média: românico, bizantino e
gótico. Renascimento; Barroco (italiano,
espanhol e português). Rococó (francês).
Neoclássico ( estilo império). Romantismo (
vitoriano, art-noveau e bélle époque).
Revolução Industrial ( início da máquina de
costura)

➢ atividade avaliativa - império romano ➢ análise e produção de imagens.

02/04 a 06/04



➢ 3.3 detectar, relacionar e inventariar
elementos esxtéticos na produção da
imagem da moda e do vestuário ao longo
do tempo, inclusive no Brasil

➢ 3. Idade Média: românico, bizantino e
gótico. Renascimento; Barroco (italiano,
espanhol e português). Rococó (francês).
Neoclássico ( estilo império). Romantismo (
vitoriano, art-noveau e bélle époque).
Revolução Industrial ( início da máquina de
costura)

➢ análise de imagens: Idade Média (
românico)

➢ aula expositiva, análise de imagens e
contextualização do período

09/04 a 13/04

➢ 3.3 detectar, relacionar e inventariar
elementos esxtéticos na produção da
imagem da moda e do vestuário ao longo
do tempo, inclusive no Brasil

➢ 3. Idade Média: românico, bizantino e
gótico. Renascimento; Barroco (italiano,
espanhol e português). Rococó (francês).
Neoclássico ( estilo império). Romantismo (
vitoriano, art-noveau e bélle époque).
Revolução Industrial ( início da máquina de
costura)

➢ semana de avaliação ➢ atividade avaliativa

16/04 a 20/04

➢ 3.3 detectar, relacionar e inventariar
elementos esxtéticos na produção da
imagem da moda e do vestuário ao longo
do tempo, inclusive no Brasil

➢ 3. Idade Média: românico, bizantino e
gótico. Renascimento; Barroco (italiano,
espanhol e português). Rococó (francês).
Neoclássico ( estilo império). Romantismo (
vitoriano, art-noveau e bélle époque).
Revolução Industrial ( início da máquina de
costura)

➢ análise de imagens, contextualização
do período gótico

➢ aula expositiva com data-show

23/04 a 27/04

➢ 2.2 detectar elementos estéticos na
produção da imagem da moda e do
vestuário brasileiro e mundial.

➢ 3. Idade Média: românico, bizantino e
gótico. Renascimento; Barroco (italiano,
espanhol e português). Rococó (francês).
Neoclássico ( estilo império). Romantismo (
vitoriano, art-noveau e bélle époque).
Revolução Industrial ( início da máquina de
costura)

➢ aula expositiva, análise e
contextualização do Império Bizântino

➢ Semana Paulo Freire - Sarau

➢ apresentação do Sarau; aula com
apresentação do tema.

02/05 a 05/05

➢ 3.3 detectar, relacionar e inventariar
elementos esxtéticos na produção da
imagem da moda e do vestuário ao longo
do tempo, inclusive no Brasil

➢ 3. Idade Média: românico, bizantino e
gótico. Renascimento; Barroco (italiano,
espanhol e português). Rococó (francês).
Neoclássico ( estilo império). Romantismo (
vitoriano, art-noveau e bélle époque).
Revolução Industrial ( início da máquina de
costura)

➢ Leitura de imagens (linguagem não
verbal).

➢ aula dialógica e análise de imagens -
Império Bizântino

07/05 a 11/05

➢ 3.3 detectar, relacionar e inventariar
elementos esxtéticos na produção da
imagem da moda e do vestuário ao longo
do tempo, inclusive no Brasil

➢ 3. Idade Média: românico, bizantino e
gótico. Renascimento; Barroco (italiano,
espanhol e português). Rococó (francês).
Neoclássico ( estilo império). Romantismo (
vitoriano, art-noveau e bélle époque).
Revolução Industrial ( início da máquina de
costura)

➢ atividade avaliativa sobre o Império
Bizântino

➢ produção de ficha técnica e produção
de imagens

14/05 a 18/05

➢ 3.3 detectar, relacionar e inventariar
elementos esxtéticos na produção da
imagem da moda e do vestuário ao longo
do tempo, inclusive no Brasil

➢ 3. Idade Média: românico, bizantino e
gótico. Renascimento; Barroco (italiano,
espanhol e português). Rococó (francês).
Neoclássico ( estilo império). Romantismo (
vitoriano, art-noveau e bélle époque).
Revolução Industrial ( início da máquina de
costura)

➢ rtomada de conteúdo - românico, gótico
e bizantino

➢ nova abordagem do tema com

21/05 a 25/05

➢ 3.3 detectar, relacionar e inventariar
elementos esxtéticos na produção da
imagem da moda e do vestuário ao longo
do tempo, inclusive no Brasil

➢ 3. Idade Média: românico, bizantino e
gótico. Renascimento; Barroco (italiano,
espanhol e português). Rococó (francês).
Neoclássico ( estilo império). Romantismo (
vitoriano, art-noveau e bélle époque).
Revolução Industrial ( início da máquina de
costura)

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

➢ período: Renascimento, séculos XV e
XVI

➢ aula expositiva com análise de imagens
e contextualização

28/05 a 30/05



➢ 2.2 detectar elementos estéticos na
produção da imagem da moda e do
vestuário brasileiro e mundial.

➢ 3. Idade Média: românico, bizantino e
gótico. Renascimento; Barroco (italiano,
espanhol e português). Rococó (francês).
Neoclássico ( estilo império). Romantismo (
vitoriano, art-noveau e bélle époque).
Revolução Industrial ( início da máquina de
costura)

➢ análise e contextualização -
Renascimento cultural; produção de
relatório sobre o vídeo "para sempre
cinderela

➢ aula com o vídeo - Para sempre
Cinderela

04/06 a 09/06

➢ 2.2 detectar elementos estéticos na
produção da imagem da moda e do
vestuário brasileiro e mundial.

➢ 3. Idade Média: românico, bizantino e
gótico. Renascimento; Barroco (italiano,
espanhol e português). Rococó (francês).
Neoclássico ( estilo império). Romantismo (
vitoriano, art-noveau e bélle époque).
Revolução Industrial ( início da máquina de
costura)

➢ análise de imagens e contextualização
- Renascimento: Barroco italiano, espanhol
e português

➢ aula expositiva com data-show

11/06 a 15/06

➢ semana de avaliação ➢ produção de croqui - barroco italiano 18/06 a 22/06

➢ Período renascentista ➢ retomada de conteúdo, atividades 25/06 a 29/06

➢ tividade de recuperação - produção de
ficha técnica e croqui do período abordado

02/07 a 06/07

➢ encerramento do semestre ➢ auto avaliação 10/07 a 10/07

➢ reunião pedagógica, retomada de
conteúdo

➢ revisão de conteúdo 23/07 a 27/07

➢ 3.3 detectar, relacionar e inventariar
elementos esxtéticos na produção da
imagem da moda e do vestuário ao longo
do tempo, inclusive no Brasil

➢ 3. Idade Média: românico, bizantino e
gótico. Renascimento; Barroco (italiano,
espanhol e português). Rococó (francês).
Neoclássico ( estilo império). Romantismo (
vitoriano, art-noveau e bélle époque).
Revolução Industrial ( início da máquina de
costura)

➢ Rococó francês ➢ análise de imagens e aula expositiva;
produção de ficha técnica e croqui

30/07 a 03/08

➢ 3.3 detectar, relacionar e inventariar
elementos esxtéticos na produção da
imagem da moda e do vestuário ao longo
do tempo, inclusive no Brasil

➢ 3. Idade Média: românico, bizantino e
gótico. Renascimento; Barroco (italiano,
espanhol e português). Rococó (francês).
Neoclássico ( estilo império). Romantismo (
vitoriano, art-noveau e bélle époque).
Revolução Industrial ( início da máquina de
costura)

➢ período neoclássico - estilo império,
romantismo

➢ aula expositiva, análise de imagens

06/08 a 10/08

➢ 3. Idade Média: românico, bizantino e
gótico. Renascimento; Barroco (italiano,
espanhol e português). Rococó (francês).
Neoclássico ( estilo império). Romantismo (
vitoriano, art-noveau e bélle époque).
Revolução Industrial ( início da máquina de
costura)

➢ romantismo - vitoriano, art-noveau e
belle époque

➢ aula expositiva, analisando e
contexstualizando o período, produção de
ficha técnica e croqui do período

13/08 a 17/08

➢ 3.3 detectar, relacionar e inventariar
elementos esxtéticos na produção da
imagem da moda e do vestuário ao longo
do tempo, inclusive no Brasil

➢ 4. A moda e o design do século XX em
formas de oficinas de arte

➢ 1ª e 2ª oficinas de arte : de 1901 à
1940

➢ retomada de conteúdo, seminários
20/08 a 24/08

➢ 3.3 detectar, relacionar e inventariar
elementos esxtéticos na produção da
imagem da moda e do vestuário ao longo
do tempo, inclusive no Brasil

➢ 4. A moda e o design do século XX em
formas de oficinas de arte

➢ 3ª e 4ª oficinas de arte - de 1941 à
1980

➢ seminários
27/08 a 31/08



➢ 3.3 detectar, relacionar e inventariar
elementos esxtéticos na produção da
imagem da moda e do vestuário ao longo
do tempo, inclusive no Brasil

➢ 4. A moda e o design do século XX em
formas de oficinas de arte

➢ retomada de conteúdo; 5ª oficina de
arte - de 1981 à 2000.

➢ seminários
03/09 a 06/09

➢ 2.2 detectar elementos estéticos na
produção da imagem da moda e do
vestuário brasileiro e mundial.

➢ 5. releitura de um movimento artistico
dentro da indústria de moda e vestuário

➢ produção de ficha técnica e croquis ➢ semana de avaliaçao
10/09 a 14/09

➢ retomada de conteúdo, atividade 17/09 a 21/09

➢ 2.2 detectar elementos estéticos na
produção da imagem da moda e do
vestuário brasileiro e mundial.

➢ 2.2 detectar elementos estéticos na
produção da imagem da moda e do
vestuário brasileiro e mundial.

➢ 6. a cultura indígena brasileira na
manifestação de moda étnica

➢ 7. o vstuário brasileiro no século XVI

➢ • Leitura de imagens (linguagem não
verbal).

➢ Leitura de imagens (linguagem não
verbal).

➢ aula expositiva, produção de ficha
técnica e croquis de uma releitura da moda
étinica

➢ aula expositiva , produção de ficha
técnica e croqui com releitura do período

24/09 a 28/09

➢ 2.2 detectar elementos estéticos na
produção da imagem da moda e do
vestuário brasileiro e mundial.

➢ 8. influência da missão artística
brasileira e das invasões holandesas no
Brasil

➢ 10. a indumentária femenina no Brasil
colônia

➢ produção de relatório de vídeo ➢ aula com o vídeo - Desmundo

01/10 a 05/10

➢ 2.2 detectar elementos estéticos na
produção da imagem da moda e do
vestuário brasileiro e mundial.

➢ 9. o vestuário brasileiro no século XVII
e XVIII ( barroco e rococó)

➢ Leitura de imagens (linguagem não
verbal).

➢ aula expositiva, análise e produção de
ficha técnica e croqui do período 08/10 a 11/10

➢ 2.2 detectar elementos estéticos na
produção da imagem da moda e do
vestuário brasileiro e mundial.

➢ 11. vestuário da mulher negra e das
danças populares com raízes na cultura
negra (maracatu, congada) e sua influência
na moda étnica.

➢ análise de imagens ,produção de ficha
técnica e produção de croquis

➢ aula dialógica, análise da influência
africana na moda brasileria 16/10 a 19/10

➢ 2.2 detectar elementos estéticos na
produção da imagem da moda e do
vestuário brasileiro e mundial.

➢ 12. a indumentária do século XX e do
período republicano

➢ análise de imagens, produção de ficha
técnica e croqui do período

➢ aula expositiva com data-show
22/10 a 27/10

➢ 2.2 detectar elementos estéticos na
produção da imagem da moda e do
vestuário brasileiro e mundial.

➢ 12. a indumentária do século XX e do
período republicano

➢ indumentária do Brasil no século XX

➢ décadas de 10, 20 e 30

➢ aula expositiva, pesquisas e produção
de textos 29/10 a 01/11

➢ 2.2 detectar elementos estéticos na
produção da imagem da moda e do
vestuário brasileiro e mundial.

➢ 12. a indumentária do século XX e do
período republicano

➢ Moda do século XX no Brasil: décadas
40, 50, 60

➢ pesquisa, aula expositiva produção de
ficha técnica e croqui do período 05/11 a 10/11

➢ 2.2 detectar elementos estéticos na
produção da imagem da moda e do
vestuário brasileiro e mundial.

➢ 12. a indumentária do século XX e do
período republicano

➢ A moda do século XX no Brasil:
décadas de 70, 80, 90 e 2000

➢ pesquisa, aula expositiva, produção de
ficha técnica e croqui 12/11 a 14/11

➢ revisão de conteúdo 21/11 a 23/11

➢ 3.3 detectar, relacionar e inventariar
elementos esxtéticos na produção da
imagem da moda e do vestuário ao longo
do tempo, inclusive no Brasil

➢ 12. expressões da moda: dragon
fashion, casa de criadores, daspu

➢ 13. espaços de propagação da moda:
Bom retiro fashion, brás fashion, fashion
mob

➢ análise de imagens e produção de
relatório

➢ aula com vídeos dos temas abordados
em aula

26/11 a 30/11

➢ pesquisa, produção de relatório sobre o
tema

➢ aula na sala de informática 03/12 a 07/12

➢ retomada de conteúdo ➢ atividade de recuperação 10/12 a 14/12



➢ conselho de classe final 17/12 a 17/12
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IV - Plano de Avaliação de Competências

Componente Curricular: HISTÓRIA DA MODA E IDUMENTÁRIA Série: 2ª SÉRIE

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

➢ 1. analisar, interpretar e reconhecer fontes
documentais de natureza diversa, relacionadas à
produção visual de arte e design de moda dentro
de um contexto histórico, social, político, estético
e econômico.

➢ pesquisa escrita,

➢ -discussão e debate,

➢ - produção de imagem

➢ -produção de textos diversos,relatórios, etc,

➢ - produção de ficha-técnica

➢ - portfólio

➢ clareza,

➢ - objetividade,

➢ - coerencia e coesão,

➢ - embasamento conceitual

➢ responsabilidade,

➢ - pontualidade,

➢ - observação direta,

➢ - clareza e objetividade nas apresentações
escrita e, ou oral.

➢ - apresentação adequada dos portfólios.

➢ 2. relacionar os movimentos de arte e do
design de moda com a produção de moda e
vestuário

➢ 3. relacionar os movimentos de arte e design
de moda com a produção contemporânea de
moda e vestuário brasileiro
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V – Plano de atividades docentes

Componente Curricular: HISTÓRIA DA MODA E IDUMENTÁRIA 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 recepção dos alunos seleção de materiais didáticos r e u n i ã o  p e d a g ó g i c a ,
planejamento

MARÇO busca de parcerias seleção de material didático

ABRIL observação e discussão com a
coordenação

planejamento e correção de
avaliações seleção de material didático

MAIO Projeto Sarau reunião edagógica

JUNHO observação e discussão a
coordenação

planejamento e correção de
avalçiações

JULHO recepção dos alunos r e u n i ã o  p e d a g ó g i c a ,
replanejamento

AGOSTO busca de parcerias seleção de materiais didáticos

SETEMBRO planejamento e correção de
avaliações seleção de materiais didáticos

OUTUBRO observação e discussão com a
coordenação reunião pedagógica

NOVEMBRO seleção de materiais didáticos

DEZEMBRO planejamento e correção de
avaliações reunião de planejamento
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
MIRANDOLA, N.S. As tecedeiras de Goiás: estudo lingüístico, etnológico e folclórico. Goiânia, CEGRAF/UFG, 1993.

DORFLES, Gillo. O dever das artes. Martins Fontes. São Paulo, SP. 1992.

GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. LTC, 1989.

GREENBERG, Clement. Estética Doméstica – Observações sobre a Arte e o Gosto. São Paulo, Cosac & Naify, 2002.

VOVELLE, Michel. Imagens e imaginário na história. SP. Ática, 1997.

FRASCATEL, Pierre. Pintura e sociedade. SP. Martins Fontes, 1990.

PASTOUREAU, M. O Pano do Diabo: uma história das listas e dos tecidos listrados. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1993.

GINZBURG. Carlo. Os andarilhos do bem: feitiçarias e cultos agrários nos séculos XVII e XVIII. São Paulo: Companhia das Letras.
1988.

GINZBURG. Carlo. Olhos de Madeira: nove reflexões sobre a distância. São Paulo, Companhia das Letras, 2001.

GINZBURG. Carlo. Mitos, emblemas, sinais: morfologia e história. São Paulo. Companhia das Letras, 1989.

GINZBURG. Carlo. História noturna: dicifrando o sabá. São Paulo, Companhia das Letras. 1991

GINZBURG. Carlo. O queijo e os vermes: o cotidiano e as idéias de um moleiro perseguido pela Inquisição. São Paulo: Companhia
das Letras. 1987.

DURAND, Gilbert. As estruturas antropológicas do imaginário. São Paulo. Companhia das Letras, 2002.

VERNANT, Jean-Pierre. Entre mito & política. São Paulo. Edusp, 2002.

JOFFILY, Ruth. O Brasil tem estilo?. São Paulo. Senac,1999.

PALOMINO, Érika. A moda. São Paulo,2002.

PRINCE, Sally. Arte primitiva em centros civilizados. Rio de Janeiro: EdFRJ, 2000.

DURAND, Gilbert. O imaginário. São Paulo, Difel – Brasil, 1999.

GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. LTC, 1989.

GEERTZ, Clifford. Nova luz sobre a antropologia. RJ. JORGE Zahar,

GEERTZ, Clifford. O saber local. Petrópolis, Vozes, 2001.

LIPOVETSKY, G. Império do Efêmero. (SP, Companhia das Letras).

LAVER, J.A. Roupa e a Moda (SP. Companhia das Letras).

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
visitas técnicas - Museu Afro Brasileiro, Pinacoteca e outras conforme calendário da cidade

Projetos interdisciplinares: Sara, Mostra de Dança

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
Recuperação contínua , realizada através de atividades práticas, revisões, atendimento individualizado e pesquisas. Recuperação
final para alunos que demonstrarem dificuldade com atividades específicas às necessidades de cada um.

IX – Identificação:
Nome do Professor: MARIA EUGENIA MILHASSI

Assinatura: Data:____/____/________

X – Parecer do Coordenador de Curso:

PREZADO(A) PROFESSOR(A).

OBSERVAMOS EM PRIMEIRA AVALIAÇÃO QUE SEU PLANO DE TRABALHO DOCENTE DESTE COMPONENTE
CURRICURLAR ESTÁ SEM INFORMAÇÕES CADASTRADAS, OU SEJA, EM BRANCO.

SOLICITAMOS QUE REGULARIZE TAL SITUAÇÃO ATÉ 30/04/2018.

Nome do Coordenador: LEANDRO LUIZ DA SILVA

Assinatura: Data:____/____/________

Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI– Replanejamento:


