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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.

➢ Realizar desenhos técnicos de peças do vestuário. .

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

➢ ÁREA DE ATIVIDADES

➢ 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.

➢ G – INTERPRETAR SOLICITAÇÕES DE DESENHOS

➢ Desenvolver esboços manuais.

➢ 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.

➢ 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: LABORATÓRIO DE CRIAÇÃO I E II - GRUPO A Série: 2ª SÉRIE

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1. Construir e selecionar alternativas que possibilitem o

desenvolvimento do projeto de produto de moda.
1.1 Selecionar e utilizar materiais e aviamentos para o

desenvolvimento de projeto de produto de moda.
1. Projeto de interferência no tecido com tintas: definição do

projeto e suas etapas; tipos: Tie Die; Shibori; Stencil;
Carimbo com Linóleo. Etapas da confecção com tinta no
tecido de algodão cru ou tecido plano: preparação da tinta;
preparação do tecido; secagem

2. Identificar e selecionar técnicas de costura e bordado para
o desenvolvimento do projeto de produto de moda.

1.2 Desenvolver projetos de produto de moda adequados às
necessidades do cliente e do mercado.

2. Projeto de interferência no tecido com linha: tipos e
características de pontos de costura e bordado; oficina de
técnicas de: alinhavo; ponto atrás; ponto caseado; ponto
correntinha; ponto cruz; variações dos pontos básicos

3. Desenvolver técnicas de aproveitamento de retalhos para
o desenvolvimento do produto de moda

2.1 Util izar materiais que possibilitem o exercício da
criatividade no desenvolvimento do projeto de produto de
moda.

3. Projeto de interferência no tecido com pedrarias.
Aplicação de técnicas de bordado com pedrarias:
canutilho; vidrilho; lantejoulas; paetê. Tipos de agulhas;
tipos de linhas. Projeto para bordado com pedraria:
def inição do tema; desenvolvimento do projeto
bidimensional; preparação do tecido; execução do projeto
tridimensional

2.2 Aplicar técnicas de costura e bordado no desenvolvimento
do projeto do produto de moda

4. Projeto experimental de coleção coletiva masculina e
feminina: definição do tema; criação de uma peça do
vestuário para cada aluno, podendo ser parte superior ou
inferior do look; painel coletivo de inspiração; estudos dos
looks; escolha de um tecido único para todos os alunos,
podendo variar a cor; cartela de cores coletiva;
desenvolvimento de modelagem de acordo com as bases
do vestuário construídas na disciplina de Modelagem;
montagem e corte da peça na disciplina Laboratório de
Costura I

3.1 Pesquisar e selecionar materiais alternativos na criação do
produto de moda.

5. Estudo de viabilidade de técnicas: bordado, pintura, e/ ou
pedrarias

3.2 Utilizar técnicas de aproveitamento de retalhos no
desenvolvimento do projeto de produto.

6. Projeto experimental de aviamentos: estudo e pesquisa de
aviamentos; confecção de um book com os aviamentos;
definição do tema a ser trabalhado; escolha de 1
aviamento; painel de inspiração individual do aviamento
escolhido; peça do vestuário a ser trabalhada – saia;
car te la de cores;  escolha do suporte ( tec ido) ;
acompanhamento do processo de modelagem ela
disciplina de Modelagem Plana II. confecção da peça pela
disciplina de laboratório de Costura II; exposição em
manequins; registro fotográfico do resultado
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular: LABORATÓRIO DE CRIAÇÃO I E II - GRUPO A Série: 2ª SÉRIE

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

➢ 1.2 Desenvolver projetos de produto de
moda adequados às necessidades do
cliente e do mercado.

➢ 1. Projeto de interferência no tecido
com tintas: definição do projeto e suas
etapas; tipos: Tie Die; Shibori; Stencil;
Carimbo com Linóleo. Etapas da
confecção com tinta no tecido de algodão
cru ou tecido plano: preparação da tinta;
preparação do tecido; secagem

➢ Além do método, a imaginação e a
criatividade.

➢ Apresentação do professor, do
componente curricular (Habilidades,
Competências e Bases tecnológicas) e
critérios de avaliação. Lista de materiais do
1º. Semestre

15/02 a 16/02

➢ 1.2 Desenvolver projetos de produto de
moda adequados às necessidades do
cliente e do mercado.

➢ 1. Projeto de interferência no tecido
com tintas: definição do projeto e suas
etapas; tipos: Tie Die; Shibori; Stencil;
Carimbo com Linóleo. Etapas da
confecção com tinta no tecido de algodão
cru ou tecido plano: preparação da tinta;
preparação do tecido; secagem

➢ Leitura de imagens (linguagem não
verbal).

➢ Além do método, a imaginação e a
criatividade.

➢ Análise Diagnóstica

19/02 a 23/02

➢ 2.1 Utilizar materiais que possibilitem o
exercício da criatividade no
desenvolvimento do projeto de produto de
moda.

➢ 2. Projeto de interferência no tecido
com linha: tipos e características de pontos
de costura e bordado; oficina de técnicas
de: alinhavo; ponto atrás; ponto caseado;
ponto correntinha; ponto cruz; variações
dos pontos básicos

➢ Leitura de imagens (linguagem não
verbal).

➢ Além do método, a imaginação e a
criatividade.

➢ 1.Projeto de interferência no tecido com
tintas: Stencil; Aula expositiva e técnica:
será explicado a maneira de utilizar o
stencil e o aluno desenvolverá três estudos
de cores sobre quadrados de algodão cru
de 15 cm, utilizando o stencil. Material:
Tecido, tinta para tecido, pincel ou
brochinha e stencil

26/02 a 02/03

➢ 2.1 Utilizar materiais que possibilitem o
exercício da criatividade no
desenvolvimento do projeto de produto de
moda.

➢ 1. Projeto de interferência no tecido
com tintas: definição do projeto e suas
etapas; tipos: Tie Die; Shibori; Stencil;
Carimbo com Linóleo. Etapas da
confecção com tinta no tecido de algodão
cru ou tecido plano: preparação da tinta;
preparação do tecido; secagem

➢ Leitura de imagens (linguagem não
verbal).

➢ Além do método, a imaginação e a
criatividade.

➢ 1.Projeto de interferência no tecido com
tintas: Carimbo com Linóleo. Aula
expositiva e técnica: Será explicando a
forma de criar e utilizar um carimbo, cada
aluno criará um carimbo e fará 3 estudos
de cores e composição sobre quadrados
de algodão cru de 15 cm. Material: Tecido,
tinta para tecido, esponja e carimbo.

➢ Entrega da atividade anterior: Stencil

05/03 a 09/03

➢ 2.1 Utilizar materiais que possibilitem o
exercício da criatividade no
desenvolvimento do projeto de produto de
moda.

➢ 1. Projeto de interferência no tecido
com tintas: definição do projeto e suas
etapas; tipos: Tie Die; Shibori; Stencil;
Carimbo com Linóleo. Etapas da
confecção com tinta no tecido de algodão
cru ou tecido plano: preparação da tinta;
preparação do tecido; secagem

➢ Leitura de imagens (linguagem não
verbal).

➢ Além do método, a imaginação e a
criatividade

➢ 1.Projeto de interferência no tecido com
tintas: Stencil; Carimbo com Linóleo Aula
prática: Em dupla os alunos desenvolverão
uma estampa utilizando a técnica do
stencil ou do carimbo e aplicarão sobre
uma peça de roupa. Material: peça de
roupa, tinta para tecido, carimbo ou stencil,
pincel ou esponja.

12/03 a 16/03



➢ 2.1 Utilizar materiais que possibilitem o
exercício da criatividade no
desenvolvimento do projeto de produto de
moda.

➢ 1. Projeto de interferência no tecido
com tintas: definição do projeto e suas
etapas; tipos: Tie Die; Shibori; Stencil;
Carimbo com Linóleo. Etapas da
confecção com tinta no tecido de algodão
cru ou tecido plano: preparação da tinta;
preparação do tecido; secagem

➢ Leitura de imagens (linguagem não
verbal).

➢ Além do método, a imaginação e a
criatividade

➢ 1.Projeto de interferência no tecido com
tintas: Stencil; Carimbo com Linóleo Aula
prática: Em dupla os alunos desenvolverão
uma estampa utilizando a técnica do
stencil ou do carimbo e aplicarão sobre
uma peça de roupa. Material: peça de
roupa, tinta para tecido, carimbo ou stencil,
pincel ou esponja. Finalização

➢ Entrega da atividade anterior: Carimbo

19/03 a 23/03

➢ 2.1 Utilizar materiais que possibilitem o
exercício da criatividade no
desenvolvimento do projeto de produto de
moda.

➢ 3.2 Utilizar técnicas de aproveitamento
de retalhos no desenvolvimento do projeto
de produto.

➢ 1. Projeto de interferência no tecido
com tintas: definição do projeto e suas
etapas; tipos: Tie Die; Shibori; Stencil;
Carimbo com Linóleo. Etapas da
confecção com tinta no tecido de algodão
cru ou tecido plano: preparação da tinta;
preparação do tecido; secagem

➢ Leitura de imagens (linguagem não
verbal).

➢ Além do método, a imaginação e a
criatividade

➢ Projeto de interferência no tecido com
tintas: Tie Die; Shibori; Mahaju; Degradê

➢ Aula técnica: Será mostrado como
fazer tingimento e o aluno desenvolverá
sobre o tecido 1 amostra de cada uma das
técnicas de tingimento. Material: Tecido e
corante.

➢ Entrega da atividade anterior: Peça

26/03 a 30/03

➢ 1.1 Selecionar e utilizar materiais e
aviamentos para o desenvolvimento de
projeto de produto de moda.

➢ 2.1 Utilizar materiais que possibilitem o
exercício da criatividade no
desenvolvimento do projeto de produto de
moda.

➢ 1. Projeto de interferência no tecido
com tintas: definição do projeto e suas
etapas; tipos: Tie Die; Shibori; Stencil;
Carimbo com Linóleo. Etapas da
confecção com tinta no tecido de algodão
cru ou tecido plano: preparação da tinta;
preparação do tecido; secagem

➢ Leitura de imagens (linguagem não
verbal).

➢ Além do método, a imaginação e a
criatividade.

➢ . Projeto de interferência no tecido com
tintas:

➢ Tie Die; Shibori; Stencil; Carimbo com
Linólio. 5. Estudo de viabilidade de
técnicas:

➢ Pintura. Brainstorm: O aluno
desenvolverá um estudo de composição,
mesclando as técnicas de tingimento, com
carimbo e/ou stencil que será aplicado na
em uma ecobag. Material: Papel, lápis e
lápis de cor

➢ Entrega da atividade anterior: Amostras

02/04 a 06/04

➢ 1.1 Selecionar e utilizar materiais e
aviamentos para o desenvolvimento de
projeto de produto de moda.

➢ 2.1 Utilizar materiais que possibilitem o
exercício da criatividade no
desenvolvimento do projeto de produto de
moda.

➢ 1. Projeto de interferência no tecido
com tintas: definição do projeto e suas
etapas; tipos: Tie Die; Shibori; Stencil;
Carimbo com Linóleo. Etapas da
confecção com tinta no tecido de algodão
cru ou tecido plano: preparação da tinta;
preparação do tecido; secagem

➢ Leitura de imagens (linguagem não
verbal).

➢ Além do método, a imaginação e a
criatividade

➢ Aula prática: Sobre uma eco bag de
algodão cru o aluno aplicará uma das
técnicas de tingimento e a composição
com stencil e/ou carimbo desenvolvido na
aula anterior. Material: Tecido, corante,
tinta de tecido, stencil ou carimbo.

09/04 a 13/04

➢ 2.2 Aplicar técnicas de costura e
bordado no desenvolvimento do projeto do
produto de moda

➢ 3.2 Utilizar técnicas de aproveitamento
de retalhos no desenvolvimento do projeto
de produto.

➢ 2. Projeto de interferência no tecido
com linha: tipos e características de pontos
de costura e bordado; oficina de técnicas
de: alinhavo; ponto atrás; ponto caseado;
ponto correntinha; ponto cruz; variações
dos pontos básicos

➢ Leitura de imagens (linguagem não
verbal).

➢ Além do método, a imaginação e a
criatividade.

➢ 2. Projeto de interferência no tecido
com linha:

➢ Alinhavo e correntinha. Aula expositiva
e prática: Serão mostrados os tipos de
pontos e como fazemos cada ponto. O
aluno desenvolverá amostras do ponto
alinhavo e correntinha sobre um quadrado
de algodão cru de 15 cm.

➢ Entrega da atividade anterior: Ecobag

16/04 a 20/04



➢ 2.2 Aplicar técnicas de costura e
bordado no desenvolvimento do projeto do
produto de moda

➢ 3.2 Utilizar técnicas de aproveitamento
de retalhos no desenvolvimento do projeto
de produto.

➢ 2. Projeto de interferência no tecido
com linha: tipos e características de pontos
de costura e bordado; oficina de técnicas
de: alinhavo; ponto atrás; ponto caseado;
ponto correntinha; ponto cruz; variações
dos pontos básicos

➢ Leitura de imagens (linguagem não
verbal).

➢ Além do método, a imaginação e a
criatividade.

➢ 2. Projeto de interferência no tecido
com linha:

➢ Caseado; Aula expositiva e prática:
Será mostrado como fazer o ponto. O
aluno desenvolverá amostras do ponto
caseado sobre um quadrado de algodão
cru de 15 cm.

23/04 a 27/04

➢ Leitura de imagens (linguagem não
verbal).

➢ Além do método, a imaginação e a
criatividade.

➢ 2. Projeto de interferência no tecido
com linha: Caseado

➢ Aula prática: O aluno desenvolverá
amostras do ponto caseado sobre um
quadrado de algodão cru de 15 cm.
Continuação

30/04 a 04/05

➢ 2.2 Aplicar técnicas de costura e
bordado no desenvolvimento do projeto do
produto de moda

➢ 3.2 Utilizar técnicas de aproveitamento
de retalhos no desenvolvimento do projeto
de produto.

➢ 2. Projeto de interferência no tecido
com linha: tipos e características de pontos
de costura e bordado; oficina de técnicas
de: alinhavo; ponto atrás; ponto caseado;
ponto correntinha; ponto cruz; variações
dos pontos básicos

➢ Leitura de imagens (linguagem não
verbal).

➢ Além do método, a imaginação e a
criatividade.

➢ Projeto de interferência no tecido com
linha:

➢ Ponto Atrás; Aula técnica: Explicação
do ponto atrás e suas aplicações. O aluno
desenvolverá amostras dos pontos sobre
um quadrado de algodão cru de 15 cm.
Material: Algodão Cru, linha e agulha.

07/05 a 11/05

➢ 2.2 Aplicar técnicas de costura e
bordado no desenvolvimento do projeto do
produto de moda

➢ 3.2 Utilizar técnicas de aproveitamento
de retalhos no desenvolvimento do projeto
de produto.

➢ 2. Projeto de interferência no tecido
com linha: tipos e características de pontos
de costura e bordado; oficina de técnicas
de: alinhavo; ponto atrás; ponto caseado;
ponto correntinha; ponto cruz; variações
dos pontos básicos

➢ Leitura de imagens (linguagem não
verbal).

➢ Além do método, a imaginação e a
criatividade.

➢ Projeto de interferência no tecido com
linha: Ponto Atrás

➢ Aula técnica: O aluno desenvolverá
amostras dos pontos sobre um quadrado
de algodão cru de 15 cm. Continuação.
Material: Algodão Cru, linha e agulha.

14/05 a 18/05

➢ 2.2 Aplicar técnicas de costura e
bordado no desenvolvimento do projeto do
produto de moda

➢ 3.2 Utilizar técnicas de aproveitamento
de retalhos no desenvolvimento do projeto
de produto.

➢ 2. Projeto de interferência no tecido
com linha: tipos e características de pontos
de costura e bordado; oficina de técnicas
de: alinhavo; ponto atrás; ponto caseado;
ponto correntinha; ponto cruz; variações
dos pontos básicos

➢ Leitura de imagens (linguagem não
verbal).

➢ Além do método, a imaginação e a
criatividade.

➢ 2. Projeto de interferência no tecido
com linha:

➢ Cruz; Aula técnica: Explicação do ponto
cruz e suas aplicações. O aluno
desenvolverá amostras dos pontos sobre
um quadrado de algodão cru de 15 cm.
Material: Algodão Cru, linha e agulha.

21/05 a 25/05

➢ 1.1 Selecionar e utilizar materiais e
aviamentos para o desenvolvimento de
projeto de produto de moda.

➢ 1.2 Desenvolver projetos de produto de
moda adequados às necessidades do
cliente e do mercado.

➢ 2.1 Utilizar materiais que possibilitem o
exercício da criatividade no
desenvolvimento do projeto de produto de
moda.

➢ 2.2 Aplicar técnicas de costura e
bordado no desenvolvimento do projeto do
produto de moda

➢ 2. Projeto de interferência no tecido
com linha: tipos e características de pontos
de costura e bordado; oficina de técnicas
de: alinhavo; ponto atrás; ponto caseado;
ponto correntinha; ponto cruz; variações
dos pontos básicos

➢ Leitura de imagens (linguagem não
verbal).

➢ Além do método, a imaginação e a
criatividade.

➢ PROJETO DE INTERFERÊNCIA NO
TECIDO COM LINHA – alinhavo, ponto
atrás, ponto caseado, ponto correntinha,
ponto cruz, variações dos pontos básicos.
Solução de problemas: Desenvolvimento
de coleção de camisetas. Escolha do
grupo com no máximo 6 alunos. Cada
grupo definirá seu tema de inspiração e
cada aluno confeccionará uma camiseta
usando pontos de costura e bordados, de
acordo com o tema escolhido. Busca de
referências.

➢ Entrega das amostras de pontos

28/05 a 01/06



➢ 1.1 Selecionar e utilizar materiais e
aviamentos para o desenvolvimento de
projeto de produto de moda.

➢ 1.2 Desenvolver projetos de produto de
moda adequados às necessidades do
cliente e do mercado.

➢ 2.1 Utilizar materiais que possibilitem o
exercício da criatividade no
desenvolvimento do projeto de produto de
moda.

➢ 2.2 Aplicar técnicas de costura e
bordado no desenvolvimento do projeto do
produto de moda

➢ 2. Projeto de interferência no tecido
com linha: tipos e características de pontos
de costura e bordado; oficina de técnicas
de: alinhavo; ponto atrás; ponto caseado;
ponto correntinha; ponto cruz; variações
dos pontos básicos

➢ Leitura de imagens (linguagem não
verbal).

➢ Além do método, a imaginação e a
criatividade.

➢ Aula prática: Painel de inspiração de
acordo com o tema escolhido. Desenho da
camiseta

04/06 a 09/06

➢ 1.1 Selecionar e utilizar materiais e
aviamentos para o desenvolvimento de
projeto de produto de moda.

➢ 1.2 Desenvolver projetos de produto de
moda adequados às necessidades do
cliente e do mercado.

➢ 2.1 Utilizar materiais que possibilitem o
exercício da criatividade no
desenvolvimento do projeto de produto de
moda.

➢ 2.2 Aplicar técnicas de costura e
bordado no desenvolvimento do projeto do
produto de moda

➢ 2. Projeto de interferência no tecido
com linha: tipos e características de pontos
de costura e bordado; oficina de técnicas
de: alinhavo; ponto atrás; ponto caseado;
ponto correntinha; ponto cruz; variações
dos pontos básicos

➢ Leitura de imagens (linguagem não
verbal).

➢ Além do método, a imaginação e a
criatividade

➢ Aula prática: Início da confecção das
camisetas

11/06 a 15/06

➢ 1.1 Selecionar e utilizar materiais e
aviamentos para o desenvolvimento de
projeto de produto de moda.

➢ 1.2 Desenvolver projetos de produto de
moda adequados às necessidades do
cliente e do mercado.

➢ 2.1 Utilizar materiais que possibilitem o
exercício da criatividade no
desenvolvimento do projeto de produto de
moda.

➢ 2.2 Aplicar técnicas de costura e
bordado no desenvolvimento do projeto do
produto de moda

➢ 2. Projeto de interferência no tecido
com linha: tipos e características de pontos
de costura e bordado; oficina de técnicas
de: alinhavo; ponto atrás; ponto caseado;
ponto correntinha; ponto cruz; variações
dos pontos básicos

➢ Leitura de imagens (linguagem não
verbal).

➢ Além do método, a imaginação e a
criatividade

➢ Aula prática: Confecção da camiseta
(continuação)

18/06 a 22/06



➢ 1.1 Selecionar e utilizar materiais e
aviamentos para o desenvolvimento de
projeto de produto de moda.

➢ 1.2 Desenvolver projetos de produto de
moda adequados às necessidades do
cliente e do mercado.

➢ 2.1 Utilizar materiais que possibilitem o
exercício da criatividade no
desenvolvimento do projeto de produto de
moda.

➢ 2.2 Aplicar técnicas de costura e
bordado no desenvolvimento do projeto do
produto de moda

➢ 2. Projeto de interferência no tecido
com linha: tipos e características de pontos
de costura e bordado; oficina de técnicas
de: alinhavo; ponto atrás; ponto caseado;
ponto correntinha; ponto cruz; variações
dos pontos básicos

➢ Leitura de imagens (linguagem não
verbal).

➢ Além do método, a imaginação e a
criatividade

➢ Entrega do projeto camisetas.

25/06 a 29/06

➢ 1.2 Desenvolver projetos de produto de
moda adequados às necessidades do
cliente e do mercado.

➢ 1. Projeto de interferência no tecido
com tintas: definição do projeto e suas
etapas; tipos: Tie Die; Shibori; Stencil;
Carimbo com Linóleo. Etapas da
confecção com tinta no tecido de algodão
cru ou tecido plano: preparação da tinta;
preparação do tecido; secagem

➢ 2. Projeto de interferência no tecido
com linha: tipos e características de pontos
de costura e bordado; oficina de técnicas
de: alinhavo; ponto atrás; ponto caseado;
ponto correntinha; ponto cruz; variações
dos pontos básicos

➢ Leitura de imagens (linguagem não
verbal).

➢ Além do método, a imaginação e a
criatividade.

➢ •Feedback do semestre

02/07 a 06/07

➢ 1.2 Desenvolver projetos de produto de
moda adequados às necessidades do
cliente e do mercado.

➢ 1. Projeto de interferência no tecido
com tintas: definição do projeto e suas
etapas; tipos: Tie Die; Shibori; Stencil;
Carimbo com Linóleo. Etapas da
confecção com tinta no tecido de algodão
cru ou tecido plano: preparação da tinta;
preparação do tecido; secagem

➢ 2. Projeto de interferência no tecido
com linha: tipos e características de pontos
de costura e bordado; oficina de técnicas
de: alinhavo; ponto atrás; ponto caseado;
ponto correntinha; ponto cruz; variações
dos pontos básicos

➢ Leitura de imagens (linguagem não
verbal).

➢ Além do método, a imaginação e a
criatividade.

➢ Aula dialogada: Conversa sobre os
pontos positivos e negativos das aulas no
1º. Semestre. Apresentação da lista de
materiais e bases tecnológicas que serão
trabalhadas no 2º semestre.

23/07 a 27/07

➢ 1.1 Selecionar e utilizar materiais e
aviamentos para o desenvolvimento de
projeto de produto de moda.

➢ 1.2 Desenvolver projetos de produto de
moda adequados às necessidades do
cliente e do mercado.

➢ 2.1 Utilizar materiais que possibilitem o
exercício da criatividade no
desenvolvimento do projeto de produto de
moda.

➢ 2.2 Aplicar técnicas de costura e
bordado no desenvolvimento do projeto do
produto de moda

➢ 3. Projeto de interferência no tecido
com pedrarias. Aplicação de técnicas de
bordado com pedrarias: canutilho; vidrilho;
lantejoulas; paetê. Tipos de agulhas; tipos
de linhas. Projeto para bordado com
pedraria: definição do tema;
desenvolvimento do projeto bidimensional;
preparação do tecido; execução do projeto
tridimensional

➢ Leitura de imagens (linguagem não
verbal).

➢ Além do método, a imaginação e a
criatividade.

➢ 3. Projeto de interferência no tecido
com pedrarias: canutilho; vidrilho;
lantejoulas; paetê . Aula demonstrativa e
prática: Demonstração de bordado com
tipos variados de pedrarias. Cada aluno
desenvolverá amostras de bordado sobre
quadrado de algodão cru de 15 cm,
utilizando as pedrarias variadas 30/07 a 03/08



➢ 1.1 Selecionar e utilizar materiais e
aviamentos para o desenvolvimento de
projeto de produto de moda.

➢ 1.2 Desenvolver projetos de produto de
moda adequados às necessidades do
cliente e do mercado.

➢ 2.1 Utilizar materiais que possibilitem o
exercício da criatividade no
desenvolvimento do projeto de produto de
moda.

➢ 2.2 Aplicar técnicas de costura e
bordado no desenvolvimento do projeto do
produto de moda

➢ 3. Projeto de interferência no tecido
com pedrarias. Aplicação de técnicas de
bordado com pedrarias: canutilho; vidrilho;
lantejoulas; paetê. Tipos de agulhas; tipos
de linhas. Projeto para bordado com
pedraria: definição do tema;
desenvolvimento do projeto bidimensional;
preparação do tecido; execução do projeto
tridimensional

➢ Leitura de imagens (linguagem não
verbal).

➢ Além do método, a imaginação e a
criatividade.

➢ 3. Projeto de interferência no tecido
com pedrarias: canutilho; vidrilho;
lantejoulas; paetê . Aula prática: Cada
aluno desenvolverá amostras de bordado
sobre quadrado de algodão cru de 15 cm,
utilizando as pedrarias variadas
(continuação)

06/08 a 10/08

➢ 1.1 Selecionar e utilizar materiais e
aviamentos para o desenvolvimento de
projeto de produto de moda.

➢ 1.2 Desenvolver projetos de produto de
moda adequados às necessidades do
cliente e do mercado.

➢ 2.1 Utilizar materiais que possibilitem o
exercício da criatividade no
desenvolvimento do projeto de produto de
moda.

➢ 2.2 Aplicar técnicas de costura e
bordado no desenvolvimento do projeto do
produto de moda

➢ 5. Estudo de viabilidade de técnicas:
bordado, pintura, e/ ou pedrarias

➢ Leitura de imagens (linguagem não
verbal).

➢ Além do método, a imaginação e a
criatividade.

➢ 5. Estudo de viabilidade de técnicas:

➢ Pedrarias. Pesquisa: Individualmente
cada aluno pesquisará imagens de
bordado com pedrarias e escolherá uma
peça do vestuário para desenvolver um
projeto de bordado sobre parte da peça
escolhida. Desenvolvimento de desenho
do projeto.

13/08 a 17/08

➢ 1.1 Selecionar e utilizar materiais e
aviamentos para o desenvolvimento de
projeto de produto de moda.

➢ 1.2 Desenvolver projetos de produto de
moda adequados às necessidades do
cliente e do mercado.

➢ 2.1 Utilizar materiais que possibilitem o
exercício da criatividade no
desenvolvimento do projeto de produto de
moda.

➢ 2.2 Aplicar técnicas de costura e
bordado no desenvolvimento do projeto do
produto de moda

➢ 5. Estudo de viabilidade de técnicas:
bordado, pintura, e/ ou pedrarias

➢ Leitura de imagens (linguagem não
verbal).

➢ Além do método, a imaginação e a
criatividade

➢ 5. Estudo de viabilidade de técnicas:
pedrarias . Soluções de problemas:
Desenvolvimento de bordado sobre a peça
escolhida.

➢ Entrega da amostra de bordado

20/08 a 24/08



➢ 1.1 Selecionar e utilizar materiais e
aviamentos para o desenvolvimento de
projeto de produto de moda.

➢ 1.2 Desenvolver projetos de produto de
moda adequados às necessidades do
cliente e do mercado.

➢ 2.2 Aplicar técnicas de costura e
bordado no desenvolvimento do projeto do
produto de moda

➢ 2.2 Aplicar técnicas de costura e
bordado no desenvolvimento do projeto do
produto de moda

➢ 5. Estudo de viabilidade de técnicas:
bordado, pintura, e/ ou pedrarias

➢ Leitura de imagens (linguagem não
verbal).

➢ Além do método, a imaginação e a
criatividade

➢ 5. Estudo de viabilidade de técnicas:
pedrarias . Soluções de problemas:
Desenvolvimento de bordado sobre a peça
escolhida. (continuação)

27/08 a 31/08

➢ 1.1 Selecionar e utilizar materiais e
aviamentos para o desenvolvimento de
projeto de produto de moda.

➢ 1.2 Desenvolver projetos de produto de
moda adequados às necessidades do
cliente e do mercado.

➢ 2.1 Utilizar materiais que possibilitem o
exercício da criatividade no
desenvolvimento do projeto de produto de
moda.

➢ 2.2 Aplicar técnicas de costura e
bordado no desenvolvimento do projeto do
produto de moda

➢ 5. Estudo de viabilidade de técnicas:
bordado, pintura, e/ ou pedrarias

➢ Leitura de imagens (linguagem não
verbal).

➢ Além do método, a imaginação e a
criatividade.

➢ 5. Estudo de viabilidade de técnicas:

➢ Pedrarias. Aula prática: Registro
fotográfico das peças.

➢ Entrega do projeto: bordado com
pedrarias

03/09 a 07/09

➢ 1.1 Selecionar e utilizar materiais e
aviamentos para o desenvolvimento de
projeto de produto de moda.

➢ 2.1 Utilizar materiais que possibilitem o
exercício da criatividade no
desenvolvimento do projeto de produto de
moda.

➢ 2.2 Aplicar técnicas de costura e
bordado no desenvolvimento do projeto do
produto de moda

➢ 3.2 Utilizar técnicas de aproveitamento
de retalhos no desenvolvimento do projeto
de produto.

➢ 6. Projeto experimental de aviamentos:
estudo e pesquisa de aviamentos;
confecção de um book com os aviamentos;
definição do tema a ser trabalhado;
escolha de 1 aviamento; painel de
inspiração individual do aviamento
escolhido; peça do vestuário a ser
trabalhada – saia; cartela de cores;
escolha do suporte (tecido);
acompanhamento do processo de
modelagem ela disciplina de Modelagem
Plana II. confecção da peça pela disciplina
de laboratório de Costura II; exposição em
manequins; registro fotográfico do
resultado

➢ Leitura de imagens (linguagem não
verbal).

➢ Além do método, a imaginação e a
criatividade.

➢ 6. Projeto experimental de aviamentos:
Aula Demonstrativa e prática:
Demonstração de como desenvolver um
rapport manual, para criação de uma
estampa. Individualmente cada aluno
escolherá um tema para desenvolver o
rapport.

10/09 a 14/09



➢ 1.1 Selecionar e utilizar materiais e
aviamentos para o desenvolvimento de
projeto de produto de moda.

➢ 2.1 Utilizar materiais que possibilitem o
exercício da criatividade no
desenvolvimento do projeto de produto de
moda.

➢ 2.2 Aplicar técnicas de costura e
bordado no desenvolvimento do projeto do
produto de moda

➢ 3.2 Utilizar técnicas de aproveitamento
de retalhos no desenvolvimento do projeto
de produto.

➢ 6. Projeto experimental de aviamentos:
estudo e pesquisa de aviamentos;
confecção de um book com os aviamentos;
definição do tema a ser trabalhado;
escolha de 1 aviamento; painel de
inspiração individual do aviamento
escolhido; peça do vestuário a ser
trabalhada – saia; cartela de cores;
escolha do suporte (tecido);
acompanhamento do processo de
modelagem ela disciplina de Modelagem
Plana II. confecção da peça pela disciplina
de laboratório de Costura II; exposição em
manequins; registro fotográfico do
resultado

➢ Leitura de imagens (linguagem não
verbal).

➢ Além do método, a imaginação e a
criatividade.

➢ 6. Projeto experimental de aviamentos:
Aula prática: Finalização do desenho do
rapport manual.

➢ (Recuperação de acordo a
necessidade de cada aluno referente ao
projeto anterior: bordado com pedrarias)

17/09 a 21/09

➢ 1.1 Selecionar e utilizar materiais e
aviamentos para o desenvolvimento de
projeto de produto de moda.

➢ 2.1 Utilizar materiais que possibilitem o
exercício da criatividade no
desenvolvimento do projeto de produto de
moda.

➢ 2.2 Aplicar técnicas de costura e
bordado no desenvolvimento do projeto do
produto de moda

➢ 3.2 Utilizar técnicas de aproveitamento
de retalhos no desenvolvimento do projeto
de produto.

➢ 6. Projeto experimental de aviamentos:
estudo e pesquisa de aviamentos;
confecção de um book com os aviamentos;
definição do tema a ser trabalhado;
escolha de 1 aviamento; painel de
inspiração individual do aviamento
escolhido; peça do vestuário a ser
trabalhada – saia; cartela de cores;
escolha do suporte (tecido);
acompanhamento do processo de
modelagem ela disciplina de Modelagem
Plana II. confecção da peça pela disciplina
de laboratório de Costura II; exposição em
manequins; registro fotográfico do
resultado

➢ Leitura de imagens (linguagem não
verbal).

➢ Além do método, a imaginação e a
criatividade.

➢ 6. Projeto experimental de aviamentos:
Aula técnica: Com o rapport desenhado o
aluno irá estampar 1 metro de algodão cru
utilizando caneta para tecido de acordo cor
escolhida pelo aluno.

24/09 a 28/09

➢ 1.1 Selecionar e utilizar materiais e
aviamentos para o desenvolvimento de
projeto de produto de moda.

➢ 2.1 Utilizar materiais que possibilitem o
exercício da criatividade no
desenvolvimento do projeto de produto de
moda.

➢ 2.2 Aplicar técnicas de costura e
bordado no desenvolvimento do projeto do
produto de moda

➢ 3.2 Utilizar técnicas de aproveitamento
de retalhos no desenvolvimento do projeto
de produto.

➢ 6. Projeto experimental de aviamentos:
estudo e pesquisa de aviamentos;
confecção de um book com os aviamentos;
definição do tema a ser trabalhado;
escolha de 1 aviamento; painel de
inspiração individual do aviamento
escolhido; peça do vestuário a ser
trabalhada – saia; cartela de cores;
escolha do suporte (tecido);
acompanhamento do processo de
modelagem ela disciplina de Modelagem
Plana II. confecção da peça pela disciplina
de laboratório de Costura II; exposição em
manequins; registro fotográfico do
resultado

➢ Leitura de imagens (linguagem não
verbal).

➢ Além do método, a imaginação e a
criatividade.

➢ 6. Projeto experimental de aviamentos:
Aula técnica: Com o rapport desenhado o
aluno irá estampar 1 metro de algodão cru
utilizando caneta para tecido de acordo cor
escolhida pelo aluno. Continuação

01/10 a 05/10



➢ 1.1 Selecionar e utilizar materiais e
aviamentos para o desenvolvimento de
projeto de produto de moda.

➢ 2.1 Utilizar materiais que possibilitem o
exercício da criatividade no
desenvolvimento do projeto de produto de
moda.

➢ 2.2 Aplicar técnicas de costura e
bordado no desenvolvimento do projeto do
produto de moda

➢ 3.2 Utilizar técnicas de aproveitamento
de retalhos no desenvolvimento do projeto
de produto.

➢ 6. Projeto experimental de aviamentos:
estudo e pesquisa de aviamentos;
confecção de um book com os aviamentos;
definição do tema a ser trabalhado;
escolha de 1 aviamento; painel de
inspiração individual do aviamento
escolhido; peça do vestuário a ser
trabalhada – saia; cartela de cores;
escolha do suporte (tecido);
acompanhamento do processo de
modelagem ela disciplina de Modelagem
Plana II. confecção da peça pela disciplina
de laboratório de Costura II; exposição em
manequins; registro fotográfico do
resultado

➢ • Leitura de imagens (linguagem não
verbal).

➢ • Além do método, a imaginação e a
criatividade.

➢ 6. Projeto experimental de aviamentos:
Aula prática: Com o tecido estampado nas
aulas anteriores, cada aluno escolherá
uma peça do vestuário para fazer a
modelagem e cortar o tecido.

08/10 a 12/10

➢ 1.1 Selecionar e utilizar materiais e
aviamentos para o desenvolvimento de
projeto de produto de moda.

➢ 2.1 Utilizar materiais que possibilitem o
exercício da criatividade no
desenvolvimento do projeto de produto de
moda.

➢ 3.1 Pesquisar e selecionar materiais
alternativos na criação do produto de
moda.

➢ 6. Projeto experimental de aviamentos:
estudo e pesquisa de aviamentos;
confecção de um book com os aviamentos;
definição do tema a ser trabalhado;
escolha de 1 aviamento; painel de
inspiração individual do aviamento
escolhido; peça do vestuário a ser
trabalhada – saia; cartela de cores;
escolha do suporte (tecido);
acompanhamento do processo de
modelagem ela disciplina de Modelagem
Plana II. confecção da peça pela disciplina
de laboratório de Costura II; exposição em
manequins; registro fotográfico do
resultado

➢ • Leitura de imagens (linguagem não
verbal).

➢ • Além do método, a imaginação e a
criatividade.

➢ 6. Projeto experimental de aviamentos:
Aula prática: Com o tecido estampado nas
aulas anteriores, cada aluno escolherá
uma peça do vestuário para fazer a
modelagem e cortar o tecido. Continuação

15/10 a 19/10

➢ 1.1 Selecionar e utilizar materiais e
aviamentos para o desenvolvimento de
projeto de produto de moda.

➢ 2.1 Utilizar materiais que possibilitem o
exercício da criatividade no
desenvolvimento do projeto de produto de
moda.

➢ 3.1 Pesquisar e selecionar materiais
alternativos na criação do produto de
moda.

➢ 4. Projeto experimental de coleção
coletiva masculina e feminina: definição do
tema; criação de uma peça do vestuário
para cada aluno, podendo ser parte
superior ou inferior do look; painel coletivo
de inspiração; estudos dos looks; escolha
de um tecido único para todos os alunos,
podendo variar a cor; cartela de cores
coletiva; desenvolvimento de modelagem
de acordo com as bases do vestuário
construídas na disciplina de Modelagem;
montagem e corte da peça na disciplina
Laboratório de Costura I

➢ • Leitura de imagens (linguagem não
verbal).

➢ • Além do método, a imaginação e a
criatividade.

➢ 4. Projeto experimental de coleção
coletiva masculina e feminina: Tema:
Formas geométricas/ preto e branco.
Solução de problemas: Desenvolvimento
de look sobre manequim preto, utilizando
TNT preto e branco. Definição dos
integrantes do grupo com no máximo 6
alunos. Cada grupo escolherá uma forma
geométrica para trabalhar,
desenvolvimento de rascunhos.

22/10 a 26/10

➢ 1.1 Selecionar e utilizar materiais e
aviamentos para o desenvolvimento de
projeto de produto de moda.

➢ 2.1 Utilizar materiais que possibilitem o
exercício da criatividade no
desenvolvimento do projeto de produto de
moda.

➢ 3.1 Pesquisar e selecionar materiais
alternativos na criação do produto de
moda.

➢ 4. Projeto experimental de coleção
coletiva masculina e feminina: definição do
tema; criação de uma peça do vestuário
para cada aluno, podendo ser parte
superior ou inferior do look; painel coletivo
de inspiração; estudos dos looks; escolha
de um tecido único para todos os alunos,
podendo variar a cor; cartela de cores
coletiva; desenvolvimento de modelagem
de acordo com as bases do vestuário
construídas na disciplina de Modelagem;
montagem e corte da peça na disciplina
Laboratório de Costura I

➢ • Leitura de imagens (linguagem não
verbal).

➢ • Além do método, a imaginação e a
criatividade.

➢ 4. Projeto experimental de coleção
coletiva masculina e feminina: Tema:
Formas geométricas/ preto e branco. Aula
prática: De acordo estudos desenvolvidos
na aula anterior cada grupo irá desenvolver
sobre o manequim um look com formas
geométricas e TNT. 29/10 a 02/11



➢ 1.1 Selecionar e utilizar materiais e
aviamentos para o desenvolvimento de
projeto de produto de moda.

➢ 2.1 Utilizar materiais que possibilitem o
exercício da criatividade no
desenvolvimento do projeto de produto de
moda.

➢ 3.1 Pesquisar e selecionar materiais
alternativos na criação do produto de
moda.

➢ 6. Projeto experimental de aviamentos:
estudo e pesquisa de aviamentos;
confecção de um book com os aviamentos;
definição do tema a ser trabalhado;
escolha de 1 aviamento; painel de
inspiração individual do aviamento
escolhido; peça do vestuário a ser
trabalhada – saia; cartela de cores;
escolha do suporte (tecido);
acompanhamento do processo de
modelagem ela disciplina de Modelagem
Plana II. confecção da peça pela disciplina
de laboratório de Costura II; exposição em
manequins; registro fotográfico do
resultado

➢ • Leitura de imagens (linguagem não
verbal).

➢ • Além do método, a imaginação e a
criatividade.

➢ 4. Projeto experimental de coleção
coletiva masculina e feminina: Tema:
Formas geométricas/ preto e branco. Aula
prática: Finalização do look e montagem
de exposição

05/11 a 10/11

➢ 1.1 Selecionar e utilizar materiais e
aviamentos para o desenvolvimento de
projeto de produto de moda.

➢ 2.1 Utilizar materiais que possibilitem o
exercício da criatividade no
desenvolvimento do projeto de produto de
moda.

➢ 3.1 Pesquisar e selecionar materiais
alternativos na criação do produto de
moda.

➢ 4. Projeto experimental de coleção
coletiva masculina e feminina: definição do
tema; criação de uma peça do vestuário
para cada aluno, podendo ser parte
superior ou inferior do look; painel coletivo
de inspiração; estudos dos looks; escolha
de um tecido único para todos os alunos,
podendo variar a cor; cartela de cores
coletiva; desenvolvimento de modelagem
de acordo com as bases do vestuário
construídas na disciplina de Modelagem;
montagem e corte da peça na disciplina
Laboratório de Costura I

➢ • Leitura de imagens (linguagem não
verbal).

➢ • Além do método, a imaginação e a
criatividade.

➢ 4. Projeto experimental de coleção
coletiva masculina e feminina: Aula
dialogada: A partir do briefing (tema de
inspiração, cartela de cores e público alvo)
dado pelo professor. Em conjunto os
alunos desenvolverão uma coleção.
Discussão e esboço das ideias.

➢ Entrega do projeto: peça com estampa
manual.

12/11 a 16/11

➢ 1.1 Selecionar e utilizar materiais e
aviamentos para o desenvolvimento de
projeto de produto de moda.

➢ 2.1 Utilizar materiais que possibilitem o
exercício da criatividade no
desenvolvimento do projeto de produto de
moda.

➢ 3.1 Pesquisar e selecionar materiais
alternativos na criação do produto de
moda.

➢ 4. Projeto experimental de coleção
coletiva masculina e feminina: definição do
tema; criação de uma peça do vestuário
para cada aluno, podendo ser parte
superior ou inferior do look; painel coletivo
de inspiração; estudos dos looks; escolha
de um tecido único para todos os alunos,
podendo variar a cor; cartela de cores
coletiva; desenvolvimento de modelagem
de acordo com as bases do vestuário
construídas na disciplina de Modelagem;
montagem e corte da peça na disciplina
Laboratório de Costura I

➢ • Leitura de imagens (linguagem não
verbal).

➢ • Além do método, a imaginação e a
criatividade

➢ 4. Projeto experimental de coleção
coletiva masculina e feminina: Aula
Técnica: Após discussão e esboços
desenvolvidos na aula passada cada aluno
criará um look masculino e um look infantil.

➢ (Recuperação de acordo a
necessidade de cada aluno referente ao
projeto anterior: bordado saia)

19/11 a 23/11

➢ 1.1 Selecionar e utilizar materiais e
aviamentos para o desenvolvimento de
projeto de produto de moda.

➢ 2.1 Utilizar materiais que possibilitem o
exercício da criatividade no
desenvolvimento do projeto de produto de
moda.

➢ 3.1 Pesquisar e selecionar materiais
alternativos na criação do produto de
moda.

➢ 4. Projeto experimental de coleção
coletiva masculina e feminina: definição do
tema; criação de uma peça do vestuário
para cada aluno, podendo ser parte
superior ou inferior do look; painel coletivo
de inspiração; estudos dos looks; escolha
de um tecido único para todos os alunos,
podendo variar a cor; cartela de cores
coletiva; desenvolvimento de modelagem
de acordo com as bases do vestuário
construídas na disciplina de Modelagem;
montagem e corte da peça na disciplina
Laboratório de Costura I

➢ • Leitura de imagens (linguagem não
verbal).

➢ • Além do método, a imaginação e a
criatividade.

➢ 4. Projeto experimental de coleção
coletiva masculina e feminina: Aula
Técnica: Finalização e entrega do look
masculino e do look infantil.

26/11 a 30/11



➢ 1.1 Selecionar e utilizar materiais e
aviamentos para o desenvolvimento de
projeto de produto de moda.

➢ 4. Projeto experimental de coleção
coletiva masculina e feminina: definição do
tema; criação de uma peça do vestuário
para cada aluno, podendo ser parte
superior ou inferior do look; painel coletivo
de inspiração; estudos dos looks; escolha
de um tecido único para todos os alunos,
podendo variar a cor; cartela de cores
coletiva; desenvolvimento de modelagem
de acordo com as bases do vestuário
construídas na disciplina de Modelagem;
montagem e corte da peça na disciplina
Laboratório de Costura I

➢ • Leitura de imagens (linguagem não
verbal).

➢ • Além do método, a imaginação e a
criatividade.

➢ (Recuperação de acordo a
necessidade de cada aluno referente ao
projeto anterior: coleção coletiva)

➢ •Feedback para os alunos

03/12 a 07/12

➢ 1.1 Selecionar e utilizar materiais e
aviamentos para o desenvolvimento de
projeto de produto de moda.

➢ 4. Projeto experimental de coleção
coletiva masculina e feminina: definição do
tema; criação de uma peça do vestuário
para cada aluno, podendo ser parte
superior ou inferior do look; painel coletivo
de inspiração; estudos dos looks; escolha
de um tecido único para todos os alunos,
podendo variar a cor; cartela de cores
coletiva; desenvolvimento de modelagem
de acordo com as bases do vestuário
construídas na disciplina de Modelagem;
montagem e corte da peça na disciplina
Laboratório de Costura I

➢ • Leitura de imagens (linguagem não
verbal).

➢ • Além do método, a imaginação e a
criatividade.

➢ (Recuperação de acordo a
necessidade de cada aluno referente ao
projeto anterior: coleção coletiva)

➢ •Fechamento de Menções

10/12 a 14/12



Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec
 

IV - Plano de Avaliação de Competências

Componente Curricular: LABORATÓRIO DE CRIAÇÃO I E II - GRUPO A Série: 2ª SÉRIE

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

➢ 1. Construir e selecionar alternativas que
possibilitem o desenvolvimento do projeto de
produto de moda.

➢ Portfólio com todas amostras desenvolvidas
em sala.

➢ 1- Criatividade, qualidade e limpeza do
exercício.

➢ 2- Adequação de materiais e técnicas.

➢ 3- Iniciativa, participação, interesse,
cooperação e organização pessoal durante a
aula.

➢ 4-Entrega do exercício finalizado na data
estipulada.

➢ 1- Apresentação criativa e com qualidade do
exercício.

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

➢ 3- Demonstração de iniciativa, participação,
interesse, cooperação e organização pessoal
durante a aula.

➢ 4- Cumprimento de prazos para entrega do
exercício.

➢ Painéis de Inspiração

➢ 1- Criatividade, qualidade e limpeza do
exercício.

➢ 2- Adequação de materiais e técnicas.

➢ 3- Iniciativa, participação, interesse,
cooperação e organização pessoal durante a
aula.

➢ 4-Entrega do exercício finalizado na data
estipulada.

➢ 1- Apresentação criativa e com qualidade do
exercício.

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

➢ 3- Demonstração de iniciativa, participação,
interesse, cooperação e organização pessoal
durante a aula.

➢ 4- Cumprimento de prazos para entrega do
exercício.

➢ Croquis

➢ 1- Criatividade, qualidade e limpeza do
exercício.

➢ 2- Adequação de materiais e técnicas.

➢ 3- Iniciativa, participação, interesse,
cooperação e organização pessoal durante a
aula.

➢ 4-Entrega do exercício finalizado na data
estipulada.

➢ 1- Apresentação criativa e com qualidade do
exercício.

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

➢ 3- Demonstração de iniciativa, participação,
interesse, cooperação e organização pessoal
durante a aula.

➢ 4- Cumprimento de prazos para entrega do
exercício.



➢ 2. Identificar e selecionar técnicas de costura
e bordado para o desenvolvimento do projeto de
produto de moda.

➢ Eco Bag

➢ 1- Criatividade, qualidade e limpeza do
exercício.

➢ 2- Adequação de materiais e técnicas.

➢ 3- Iniciativa, participação, interesse,
cooperação e organização pessoal durante a
aula.

➢ 4-Entrega do exercício finalizado na data
estipulada.

➢ 1- Apresentação criativa e com qualidade do
exercício.

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

➢ 3- Demonstração de iniciativa, participação,
interesse, cooperação e organização pessoal
durante a aula.

➢ 4- Cumprimento de prazos para entrega do
exercício.

➢ Coleção de camisetas

➢ 1- Criatividade, qualidade e limpeza do
exercício.

➢ 2- Adequação de materiais e técnicas.

➢ 3- Iniciativa, participação, interesse,
cooperação e organização pessoal durante a
aula.

➢ 4-Entrega do exercício finalizado na data
estipulada.

➢ 1- Apresentação criativa e com qualidade do
exercício.

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

➢ 3- Demonstração de iniciativa, participação,
interesse, cooperação e organização pessoal
durante a aula.

➢ 4- Cumprimento de prazos para entrega do
exercício.

➢ Peça bordada

➢ 1- Criatividade, qualidade e limpeza do
exercício.

➢ 2- Adequação de materiais e técnicas.

➢ 3- Iniciativa, participação, interesse,
cooperação e organização pessoal durante a
aula.

➢ 4-Entrega do exercício finalizado na data
estipulada.

➢ 1- Apresentação criativa e com qualidade do
exercício.

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

➢ 3- Demonstração de iniciativa, participação,
interesse, cooperação e organização pessoal
durante a aula.

➢ 4- Cumprimento de prazos para entrega do
exercício.

➢ Look preto e branco (TNT)

➢ 1- Criatividade, qualidade e limpeza do
exercício.

➢ 2- Adequação de materiais e técnicas.

➢ 3- Iniciativa, participação, interesse,
cooperação e organização pessoal durante a
aula.

➢ 4-Entrega do exercício finalizado na data
estipulada.

➢ 1- Apresentação criativa e com qualidade do
exercício.

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

➢ 3- Demonstração de iniciativa, participação,
interesse, cooperação e organização pessoal
durante a aula.

➢ 4- Cumprimento de prazos para entrega do
exercício.



➢ 3. Desenvolver técnicas de aproveitamento
de retalhos para o desenvolvimento do produto
de moda

➢ Look preto e branco (TNT)

➢ 1- Criatividade, qualidade e limpeza do
exercício.

➢ 2- Adequação de materiais e técnicas.

➢ 3- Iniciativa, participação, interesse,
cooperação e organização pessoal durante a
aula.

➢ 4-Entrega do exercício finalizado na data
estipulada.

➢ 1- Apresentação criativa e com qualidade do
exercício.

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

➢ 3- Demonstração de iniciativa, participação,
interesse, cooperação e organização pessoal
durante a aula.

➢ 4- Cumprimento de prazos para entrega do
exercício.

➢ Coleção Coletiva

➢ 1- Criatividade, qualidade e limpeza do
exercício.

➢ 2- Adequação de materiais e técnicas.

➢ 3- Iniciativa, participação, interesse,
cooperação e organização pessoal durante a
aula.

➢ 4-Entrega do exercício finalizado na data
estipulada.

➢ 1- Apresentação criativa e com qualidade do
exercício.

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

➢ 3- Demonstração de iniciativa, participação,
interesse, cooperação e organização pessoal
durante a aula.

➢ 4- Cumprimento de prazos para entrega do
exercício.
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V – Plano de atividades docentes

Componente Curricular: LABORATÓRIO DE CRIAÇÃO 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 Apresentação do curso para os
novos alunos

Organização de materiais de
apoio que serão utilizados nas
aulas

Montagem de material : apostila
e apresentações em power
point

Reunião de pedagógica /
Planejamento

MARÇO

Acompanhamento da frequência
dos alunos, comunicando a
coordenação de curso os alunos
com muitas faltas.

Recuperação de acordo a
necessidade de cada aluno.

A v a l i a ç ã o  d o s  p r o j e t o s
desenvolvidos

ABRIL Recuperação de acordo a
necessidade de cada aluno.

A v a l i a ç ã o  d o s  p r o j e t o s
desenvolvidos Reunião de Curso

MAIO

Acompanhamento da frequência
dos alunos, comunicando a
coordenação de curso os alunos
com muitas faltas.

Recuperação de acordo a
necessidade de cada aluno.

A v a l i a ç ã o  d o s  p r o j e t o s
desenvolvidos

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

JUNHO Recuperação de acordo a
necessidade de cada aluno.

A v a l i a ç ã o  d o s  p r o j e t o s
desenvolvidos

JULHO

Acompanhamento da frequência
dos alunos, comunicando a
coordenação de curso os alunos
com muitas faltas.

Recuperação de acordo a
necessidade de cada aluno.

A v a l i a ç ã o  d o s  p r o j e t o s
desenvolvidos

Organização de materiais de
apoio que serão utilizados nas
aulas

Planejamento

AGOSTO Recuperação de acordo a
necessidade de cada aluno.

A v a l i a ç ã o  d o s  p r o j e t o s
desenvolvidos

Revisão de material : apostila e
apresentações em power point Reunião de Curso

SETEMBRO

Acompanhamento da frequência
dos alunos, comunicando a
coordenação de curso os alunos
com muitas faltas.

Recuperação de acordo a
necessidade de cada aluno.

A v a l i a ç ã o  d o s  p r o j e t o s
desenvolvidos

OUTUBRO Recuperação de acordo a
necessidade de cada aluno.

A v a l i a ç ã o  d o s  p r o j e t o s
desenvolvidos Reunião de curso

NOVEMBRO

Acompanhamento da frequência
dos alunos, comunicando a
coordenação de curso os alunos
com muitas faltas.

Recuperação de acordo a
necessidade de cada aluno.

A v a l i a ç ã o  d o s  p r o j e t o s
desenvolvidos

DEZEMBRO Recuperação de acordo a
necessidade de cada aluno Planejamento
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
- Sala de aula ou laboratório de modelagem;

- Data-show;

- Laboratório de costura para apoio.

Bibliografia:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IX – Identificação:
Nome do Professor: HELEN CRISTINA MARINHO MONEGATTO

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:


