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Habilitação Profissional: HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM MODELAGEM DO VESTUÁRIO

Qualificação: HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM MODELAGEM DO VESTUÁRIO

Componente Curricular: MOULAGE - GRUPO A

Série: 3ª SÉRIE - A C. H. Semanal: 2

Professor: THAIS SAUER RECCO MARTINS COSTA

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

➢ • confeccionar moldes para roupas dos segmentos masculino, feminino e infantil.

➢ • pesquisar fornecedores para planejar e executar projetos de desenvolvimento de produto do vestuário.

➢ • avaliar materiais têxteis e aviamentos para aquisição.

➢ • desenvolver protótipos de roupas.

➢ • interpretar desenhos técnicos e modelos.
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular: MOULAGE - GRUPO A Série: 3ª SÉRIE

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1. Construir modelos das principais peças do vestuário,

atendendo às necessidades dos diversos públicos,
utilizando técnicas de Moulage.

1.1 Medir e marcar as parte do corpo humano masculino,
feminino e infantil.

1. Definição básica de modelagem tridimensional (Moulage)

2. Adaptar modelos diferenciados das principais peças do
vestuário atendendo às necessidades dos diversos
públicos, utilizando técnicas de Moulage

1.2 Construir bases utilizando as técnicas de Moulage de saia,
calça, camisa, blusa básica e blusa com pence.

2. 2.Preparação e marcação do manequin para Moulage

2.1 Executar adaptações de modelos das principais peças do
vestuário, utilizando as técnicas de Moulage

3. 3.Interpretação do modelo, adequação do projeto ao
material e técnica utilizada

2.2 Realizar estudos de tipos e caimento de tecidos. 4. 4.Aplicação de técnicas de Moulage na montagem da
base da saia básica e adaptações de modelo

5. 5.Aplicação de técnicas de Moulage na montagem da
base da blusa com pence básica e adaptações de modelo

6. 6.Aplicação de técnicas de Moulage na montagem da
base e adaptações da manga

7. 7.Aplicação de técnicas de Moulage na montagem da
base e adaptações de golas

8. 8.Aplicação de técnicas de Moulage na montagem da
base do corpo em tecido de malha

9. 9.Aplicação de técnicas de Moulage em adaptação de
modelos com: • recortes; • acabamentos; • pregas; •
evasê; • franzidos; • drapeados; • volumes;• formas

10. 10.Montagem do toile para prova e defeitos.

11. 11.Construção dos acabamentos e planificação dos
moldes desenvolvidos a partir da técnica de moulage
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular: MOULAGE - GRUPO A Série: 3ª SÉRIE

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

➢ Apresentação do professor, do
componente curricular: competências,
habilidades e bases tecnológica. Lista de
materiais para o semestre. Planejamento
alinhado ao PPG da escola.

15/02 a 23/02

➢ ANÁLISE DIAGNÓSTICA Atividade de
modelagem com objetivo de verificar o
nível da turma. Intuito de avaliar a turma e
preparar aulas de acordo com seu perfil
para evitar evasão

26/02 a 09/03

➢ 1.1 Medir e marcar as parte do corpo
humano masculino, feminino e infantil.

➢ 1. Definição básica de modelagem
tridimensional (Moulage)

➢ •plano cartesiano e equação.

➢ •relativas de figuras e circunferência.

➢ •Geometria e Medidas

➢ Atividade para recuperar conteúdos
insuficientes detectados na análise
diagnóstica.

➢ Aula expositiva com recursos visuais.
Pesquisa de imagens e livros como
material de apoio.

➢ Definição de moulage, aplicações e
exemplos.

➢ Verificação dos materiais para o
semestre. Recuperação de conteúdos
insuficientes

12/03 a 23/03

26/03 a 06/04

➢ 1.1 Medir e marcar as parte do corpo
humano masculino, feminino e infantil.

➢ 1. Definição básica de modelagem
tridimensional (Moulage)

➢ 2. 2.Preparação e marcação do
manequin para Moulage

➢ •plano cartesiano e equação.

➢ •relativas de figuras e circunferência.

➢ •Geometria e Medidas

➢ Aula brainstorming e prática.
Explanação sobre o corpo e seus volumes.
Marcação das linhas guias no manequim
para orientação na execução da moulage.
Marcar no busto as principais
circunferências e marcações que auxiliam
na criação do molde.

➢ Duração de duas aulas.

09/04 a 20/04



➢ 1.2 Construir bases utilizando as
técnicas de Moulage de saia, calça,
camisa, blusa básica e blusa com pence.

➢ 3. 3.Interpretação do modelo,
adequação do projeto ao material e técnica
utilizada

➢ 4. 4.Aplicação de técnicas de Moulage
na montagem da base da saia básica e
adaptações de modelo

➢ •Geometria e Medidas

➢ •Geometria analítica

➢ •Reta

➢ •Circunferência

➢ Aula expositiva e prática. Explicação da
execução da saia reta frente e costas
demonstrando todos os passos
detalhadamente aos alunos.

➢ Explicação sobre a planificação dos
toiles, frente e costas

➢ aula expositiva e prática sobre técnicas
de planificação.

23/04 a 18/05

➢ 1.2 Construir bases utilizando as
técnicas de Moulage de saia, calça,
camisa, blusa básica e blusa com pence.

➢ 3. 3.Interpretação do modelo,
adequação do projeto ao material e técnica
utilizada

➢ 4. 4.Aplicação de técnicas de Moulage
na montagem da base da saia básica e
adaptações de modelo

➢ •Geometria e Medidas

➢ •Geometria analítica

➢ •Reta

➢ •Circunferência

➢ Aula expositiva e prática sobre tipos de
saias. Adaptação de modelos na moulage.
Recuperação de conteúdos insuficientes

07/05 a 18/05

➢ 1.1 Medir e marcar as parte do corpo
humano masculino, feminino e infantil.

➢ 2.1 Executar adaptações de modelos
das principais peças do vestuário,
utilizando as técnicas de Moulage

➢ 4. 4.Aplicação de técnicas de Moulage
na montagem da base da saia básica e
adaptações de modelo

➢ •Geometria e Medidas

➢ •Geometria analítica

➢ •Reta

➢ •Circunferência

➢ Aula expositiva e prática sobre tipos de
saias. Adaptação de modelos na moulage.
Recuperação de conteúdos insuficientes

➢ O modelo escolhido para execução é o
godê com pala.

➢ Início da frente

➢ Início das costas

➢ Planificação e recuperação de
conteúdos insuficientes

21/05 a 15/06

➢ 1.1 Medir e marcar as parte do corpo
humano masculino, feminino e infantil.

➢ 2.1 Executar adaptações de modelos
das principais peças do vestuário,
utilizando as técnicas de Moulage

➢ 4. 4.Aplicação de técnicas de Moulage
na montagem da base da saia básica e
adaptações de modelo

➢ •Geometria e Medidas

➢ •Geometria analítica

➢ •Reta

➢ •Circunferência

➢ Aula solução de problema: Desafio:

➢ Os alunos deverão elaborar o croqui de
uma saia e executar o planejamento e a
moulage do modelo. O modelo é livre.

➢ Duas aulas para execução.

➢ Intuito: evitar evasão

18/06 a 29/06

➢ •Geometria e Medidas

➢ •Geometria analítica

➢ •Reta

➢ •Circunferência

➢ fechamento de menções

➢ feedbacks gerais
02/07 a 06/07



➢ 1.1 Medir e marcar as parte do corpo
humano masculino, feminino e infantil.

➢ 2.1 Executar adaptações de modelos
das principais peças do vestuário,
utilizando as técnicas de Moulage

➢ 5. 5.Aplicação de técnicas de Moulage
na montagem da base da blusa com pence
básica e adaptações de modelo

➢ •Geometria e Medidas

➢ •Geometria analítica

➢ •Reta

➢ •Circunferência

➢ Aula expositiva e prática. Explicação do
processo de moulage da blusa com pence.

➢ Demonstração do passo a passo.

➢ Execução da planificação da blusa com
pence..

➢ Execução frente

➢ Execução costas

➢ Planificação

➢ Recuperação contínua de conteúdos
insuficientes.

24/07 a 17/08

➢ 1.1 Medir e marcar as parte do corpo
humano masculino, feminino e infantil.

➢ 1.2 Construir bases utilizando as
técnicas de Moulage de saia, calça,
camisa, blusa básica e blusa com pence.

➢ 2.1 Executar adaptações de modelos
das principais peças do vestuário,
utilizando as técnicas de Moulage

➢ 2.2 Realizar estudos de tipos e
caimento de tecidos.

➢ 3. 3.Interpretação do modelo,
adequação do projeto ao material e técnica
utilizada

➢ 5. 5.Aplicação de técnicas de Moulage
na montagem da base da blusa com pence
básica e adaptações de modelo

➢ 6. 6.Aplicação de técnicas de Moulage
na montagem da base e adaptações da
manga

➢ •Geometria e Medidas

➢ •Geometria analítica

➢ •Reta

➢ •Circunferência

➢ Aula expositiva e prática. Utilização de
recursos visuais, fotos, vídeos.

➢ Explicação do processo de moulage da
blusa com pence e suas possíveis
transposições.

➢ Execução da blusa com transposição
de pence.

➢ Aula com imagens de diversos tipos e
combinações de pences.

➢ Execução da planificação da blusa com
pence.

20/08 a 31/08

➢ 1.1 Medir e marcar as parte do corpo
humano masculino, feminino e infantil.

➢ 2.1 Executar adaptações de modelos
das principais peças do vestuário,
utilizando as técnicas de Moulage

➢ 5. 5.Aplicação de técnicas de Moulage
na montagem da base da blusa com pence
básica e adaptações de modelo

➢ •Geometria e Medidas

➢ •Geometria analítica

➢ •Reta

➢ •Circunferência

➢ Aula expositiva e prática. Explicação do
processo de moulage da blusa com pence
e seus possíveis decotes.

➢ Aula com imagens de diversos tipos de
decote. Execução de mais dois tipos de
decotes (escolha do aluno).

➢ Planificação e recuperação de
conteúdos insuficientes

03/09 a 14/09

➢ 1.1 Medir e marcar as parte do corpo
humano masculino, feminino e infantil.

➢ 1.2 Construir bases utilizando as
técnicas de Moulage de saia, calça,
camisa, blusa básica e blusa com pence.

➢ 2.1 Executar adaptações de modelos
das principais peças do vestuário,
utilizando as técnicas de Moulage

➢ 2.2 Realizar estudos de tipos e
caimento de tecidos.

➢ 3. 3.Interpretação do modelo,
adequação do projeto ao material e técnica
utilizada

➢ 5. 5.Aplicação de técnicas de Moulage
na montagem da base da blusa com pence
básica e adaptações de modelo

➢ 6. 6.Aplicação de técnicas de Moulage
na montagem da base e adaptações da
manga

➢ 7. 7.Aplicação de técnicas de Moulage
na montagem da base e adaptações de
golas

➢ •Geometria e Medidas

➢ •Geometria analítica

➢ •Reta

➢ •Circunferência

➢ Aula solução de problema: Desafio de
moda: Execução de uma blusa conceitual.
Os alunos deverão escolher uma imagem
de inspiração, fazer um croqui e executar o
modelo na moulage. Intuito: evitar evasão.

17/09 a 28/09



➢ 1.1 Medir e marcar as parte do corpo
humano masculino, feminino e infantil.

➢ 2.1 Executar adaptações de modelos
das principais peças do vestuário,
utilizando as técnicas de Moulage

➢ 5. 5.Aplicação de técnicas de Moulage
na montagem da base da blusa com pence
básica e adaptações de modelo

➢ •Geometria e Medidas

➢ •Geometria analítica

➢ •Reta

➢ •Circunferência

➢ Aula expositiva e prática sobre o
Blazer.

➢ Execução da frente.

➢ Costas e mangas.

➢ Lapelas e tipos de gola

01/10 a 26/10

➢ 1.1 Medir e marcar as parte do corpo
humano masculino, feminino e infantil.

➢ 1.2 Construir bases utilizando as
técnicas de Moulage de saia, calça,
camisa, blusa básica e blusa com pence.

➢ 2.1 Executar adaptações de modelos
das principais peças do vestuário,
utilizando as técnicas de Moulage

➢ 2.2 Realizar estudos de tipos e
caimento de tecidos.

➢ 1. Definição básica de modelagem
tridimensional (Moulage)

➢ 3. 3.Interpretação do modelo,
adequação do projeto ao material e técnica
utilizada

➢ 9. 9.Aplicação de técnicas de Moulage
em adaptação de modelos com: • recortes;
• acabamentos; • pregas; • evasê; •
franzidos; • drapeados; • volumes;• formas

➢ 10. 10.Montagem do toile para prova e
defeitos.

➢ 11. 11.Construção dos acabamentos e
planificação dos moldes desenvolvidos a
partir da técnica de moulage

➢ •Geometria e Medidas

➢ •Geometria analítica

➢ •Reta

➢ •Circunferência

➢ Aula solução de problema: Criação de
um casaco ou colete baseado em um
painel de inspiração. Execução do croqui
frente e costas. Estudo de formas e
desenvolvimento da moulage

29/10 a 09/11

➢ 1.1 Medir e marcar as parte do corpo
humano masculino, feminino e infantil.

➢ 1.2 Construir bases utilizando as
técnicas de Moulage de saia, calça,
camisa, blusa básica e blusa com pence.

➢ 2.1 Executar adaptações de modelos
das principais peças do vestuário,
utilizando as técnicas de Moulage

➢ 2.2 Realizar estudos de tipos e
caimento de tecidos.

➢ 1. Definição básica de modelagem
tridimensional (Moulage)

➢ 2. 2.Preparação e marcação do
manequin para Moulage

➢ 3. 3.Interpretação do modelo,
adequação do projeto ao material e técnica
utilizada

➢ 4. 4.Aplicação de técnicas de Moulage
na montagem da base da saia básica e
adaptações de modelo

➢ 6. 6.Aplicação de técnicas de Moulage
na montagem da base e adaptações da
manga

➢ 7. 7.Aplicação de técnicas de Moulage
na montagem da base e adaptações de
golas

➢ 8. 8.Aplicação de técnicas de Moulage
na montagem da base do corpo em tecido
de malha

➢ 9. 9.Aplicação de técnicas de Moulage
em adaptação de modelos com: • recortes;
• acabamentos; • pregas; • evasê; •
franzidos; • drapeados; • volumes;• formas

➢ 10. 10.Montagem do toile para prova e
defeitos.

➢ 11. 11.Construção dos acabamentos e
planificação dos moldes desenvolvidos a
partir da técnica de moulage

➢ •Geometria e Medidas

➢ •Geometria analítica

➢ •Reta

➢ •Circunferência

➢ aula desafio: criação de um vestido
conceitual do toile ao protótipo

12/11 a 30/11



➢ 1.1 Medir e marcar as parte do corpo
humano masculino, feminino e infantil.

➢ 1.2 Construir bases utilizando as
técnicas de Moulage de saia, calça,
camisa, blusa básica e blusa com pence.

➢ 2.1 Executar adaptações de modelos
das principais peças do vestuário,
utilizando as técnicas de Moulage

➢ 2.2 Realizar estudos de tipos e
caimento de tecidos.

➢ 4. 4.Aplicação de técnicas de Moulage
na montagem da base da saia básica e
adaptações de modelo

➢ 5. 5.Aplicação de técnicas de Moulage
na montagem da base da blusa com pence
básica e adaptações de modelo

➢ 6. 6.Aplicação de técnicas de Moulage
na montagem da base e adaptações da
manga

➢ 7. 7.Aplicação de técnicas de Moulage
na montagem da base e adaptações de
golas

➢ 8. 8.Aplicação de técnicas de Moulage
na montagem da base do corpo em tecido
de malha

➢ 9. 9.Aplicação de técnicas de Moulage
em adaptação de modelos com: • recortes;
• acabamentos; • pregas; • evasê; •
franzidos; • drapeados; • volumes;• formas

➢ 10. 10.Montagem do toile para prova e
defeitos.

➢ 11. 11.Construção dos acabamentos e
planificação dos moldes desenvolvidos a
partir da técnica de moulage

➢ •Geometria e Medidas

➢ •Geometria analítica

➢ •Reta

➢ •Circunferência

➢ criação de um cropped com tecnicas de
drapeado egício recuperação de conteúdos
insuficientes fechamento de menções
feedbacks gerais

03/12 a 17/12
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IV - Plano de Avaliação de Competências

Componente Curricular: MOULAGE - GRUPO A Série: 3ª SÉRIE

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

➢ 1. Construir modelos das principais peças do
vestuário, atendendo às necessidades dos
diversos públicos, uti l izando técnicas de
Moulage.

➢ Trabalho prático: Fazer marcação no busto
para moulage.

➢ Colocação do fitilho fazendo o mapeamento
das partes do corpo usando a antropometria. ➢ Busto demarcado.

➢ 2. Adaptar modelos diferenciados das
principais peças do vestuário atendendo às
necessidades dos diversos públicos, utilizando
técnicas de Moulage

➢ Trabalho prático: Desenvolvimento da
moulage na elaboração da saia reta, calça e
blusa com pence.

➢ Conseguir montar as peças de forma
correta, fazendo a marcação dos tecidos com o
alfinete e planificando cada peça no papel kraft.

➢ Peças prontas e corretamente elaboradas.

➢ Protótipos alinhavados

➢ Trabalho prático: Desenvolvimento da
moulage na elaboração de vestidos, shortes,
macacões, camisas e etc

➢ Conseguir montar as peças de forma
correta, fazendo a marcação dos tecidos com o
alfinete e planificando cada peça no papel kraft

➢ Peças prontas e corretamente elaboradas.

➢ Protótipos alinhavados
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V – Plano de atividades docentes

Componente Curricular: MOULAGE - GRUPO A 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

JANEIRO x x x x x

FEVEREIRO x x x x

MARÇO x x x x x

ABRIL x x x

MAIO x x x

JUNHO x x x

JULHO x x

AGOSTO x x x xx x

SETEMBRO x x x x x

SETEMBRO x x

OUTUBRO x x x x

NOVEMBRO x x x x

DEZEMBRO x x x
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
Apostilas de modelagem básica do SENAI: saia, blusa, blusa com pence, calça e camisa

– revisadas em 2008 – professores: Joveli, Ana, João e Olga

Apostila de modelagem de confecção feminina SENAC – ultima revisão - 2010 –

professores: Ana Lara e Ozenir

Livros:

Aprenda a costurar - Gil Brandão – 6o edição- editora ediouro tecnoprint - 1981

Faça as suas saias - Gil Brandão

Fashion withstyle - Zeshu Takamura – Editora Graphic -sha Publishing CO – . 1993

História do Vetsuário – Carl Kohler – Editora Martins Fontes – SP – 1o Edição 1993

Apostila de moulage – SENAI, Le modélisme de mode – moulage les bases vol. 3 – Teresa Gileuwska

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Apoio ao tcc

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
A recuperação contínua inserida no trabalho pedagógico realizado no dia a dia da sala de aula e decorre da avaliação diagnóstica do
desempenho do aluno, constituindo intervenções imediatas, dirigidas às dificuldades específicas, assim que estas forem constatadas.
Recuperação contínua e paralela, realizada através da orientação individual para sanar dúvidas e dificuldades. Recuperação final
para aqueles alunos que não conseguiram realizar todas as atividades. Desenvolvimento de atividades de reforço extra-curriculares.
Elaboração de trabalhos, pesquisas e relatórios em grupo ou individuais. Material de apoio disponível ao aluno

IX – Identificação:
Nome do Professor: THAIS SAUER RECCO MARTINS COSTA

Assinatura: Data:____/____/________

X – Parecer do Coordenador de Curso:

PTD EM ANÁLISE

Nome do Coordenador: LEANDRO LUIZ DA SILVA

Assinatura: Data:____/____/________

Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI– Replanejamento:


