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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 - Desenvolver produtos de vestuário a partir de pesquisas de mercado, as quais
definirão o público-alvo, as tendências da moda e as necessidades do mercado de vestuário. - Pesquisar segmentos de mercado,
estudando estilos de design. - Avaliar pesquisas sobre tendências de mercado. - 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

➢ A – ANALISAR SEGMENTO DE ATUAÇÃO NO MERCADO - consultar boletins técnicos. - estudar estilos de design. - avaliar
pesquisas sobre tendências de mercado. - coletar informações tecnológicas em feiras e desfiles.

➢ B – CONFECCIONAR MOLDES PARA ROUPAS - elaborar desenhos planificados de roupas. - traçar moldes de roupas.

➢ C – AVALIAR MATERIAIS PARA AQUISIÇÃO - visualizar o grau de acabamento dos materiais. - analisar a costurabilidade de
couros e tecidos. - avaliar custo e benefício de materiais

➢ D – DESENVOLVER PROTÓTIPOS DE ROUPAS - orientar o desenvolvimento de protótipos. - confeccionar peça piloto
(protótipo) de roupas. - testar peça piloto (protótipo) de roupas. - ajustar moldes e gabaritos.

➢ E – PROJETAR PEÇAS SOB MEDIDA - selecionar tecidos. - definir modelo conforme tecido. - esboçar modelo. - apresentar
sugestões de modelos. - tirar medidas.

➢ F – DESENVOLVER PRODUTOS DE VESTUÁRIO - fabricar protótipos. - fornecer informações para a fabricação de protótipos. -
testar protótipos. - especificar dimensões e características do produto.

➢ G – PREPARAR PEÇAS PARA COSTURA - colocar tecidos em repouso. - conferir dimensões dos tecidos (largura). - enfestar
tecidos. - cortar peças em tecidos. - identificar as partes das peças (cor, referência e tamanho).

➢ H – CONTRIBUIR COM A QUALIDADE DO PRODUTO E PROCESSO - seguir ordem de produção e ficha técnica. - identificar
melhorias de operação. - controlar desperdícios.



➢ J – REALIZAR PESQUISAS PARA NOVOS PRODUTOS E TECNOLOGIAS - experimentar ideias. - experimentar materiais na
criação de projeto ou produto de moda. - realizar testes e ensaios nos materiais e produtos. - manter-se informado sobre as
tendências corrente. - pesquisar literatura específica da área. - utilizar aplicativos de informática.

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

➢ L – TRABALHAR CONFORME AS NORMAS DE SEGURANÇA - controlar graus de luminosidade e de temperatura do local de
trabalho. - efetuar ajuste ergonômico no ambiente de trabalho verificar condições ergonômicas (monitor de vídeo, mouse, mesa
digitalizadora, prancheta e teclado). - definir períodos de trabalho e pausa. - exercitar-se fisicamente prevenindo doenças
ocupacionais.

➢ M – DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS - demonstrar proatividade. - comunicar-se com fluência. - demonstrar
capacidade de trabalhar em equipe. - demonstrar criatividade. - manter-se organizado. demonstrar determinação. - manter bom
relacionamento interpessoal. - demonstrar dinamismo. - demonstrar capacidade de autocrítica. - resolver situações emergenciais. -
agir com responsabilidade. - interpretar termos técnicos da área em língua estrangeira. - demonstrar objetividade. - atualizar-se em
novas tecnologias.
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular: PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE MODA - GRUPO A Série: 3ª SÉRIE

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1. Estabelecer procedimentos de adequação do design e

eleger os materiais e acabamentos adaptáveis ao projeto
concebido.

1.11 Desenhar anteprojetos, definindo especificidades e
características do protótipo.

1. Fases do protótipo: provas de protótipo; dimensões do
protótipo; observações dos eixos da peça: verticais e
horizontais - detalhes gerais do protótipo: - cava, decote,
pences, ganchos, etc. - correções; - transferência de
correções para o molde; - viabilidade técnica.

2. Estabelecer alternativas, levantar preços relacionados a
produtos e analisar condições técnicas e socioeconômicas
que viabilizem o projeto

1.12 Elaborar planos de trabalho que garantam a fidelidade na
construção e na execução do protótipo em relação ao
projeto.

2. Informações geradas no processo de desenvolvimento de
protótipo.

2.21 Util izar ferramentas e equipamentos próprios ao
desenvolvimento de produtos, após análise de variáveis
adequadas às técnicas de execução do projeto.

3. Desenvolvimento da modelagem do projeto de moda: -
modelagem plana; - Moulage

2.22 Identificar características gerais, processos de obtenção,
propriedades, principais tipos e aplicações dos materiais e
acabamentos.

4. Costuras dos protótipos.

2.23 Aplicar estudos de viabilidade técnica e econômica em
projetos de moda.

5. Estudos de viabilidade técnica e econômica do projeto de
moda
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular: PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE MODA - GRUPO A Série: 3ª SÉRIE

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

➢ Falta coletiva - não houve
procedimento didático

15/02 a 16/02

➢ Aula inaugural: Apresentação pessoal,
apresentação do conteúdo do componente,
métodos de avaliação, bases tecnológicas,
competências e habilidades.

➢ Desenvolvimento de cronograma com
auxílio dos alunos e análise diagnóstica.

➢ Os critérios avaliativos para o
Componente Curricular serão Assiduidade,
Participação, Cumprimento de Prazos,
Desenvolvimento e Entrega de atividades,
Coerência e Coesão por meio de
observação direta, atividades em dupla e
em grupo e avaliação prática.

19/02 a 23/02

➢ 1.12 Elaborar planos de trabalho que
garantam a fidelidade na construção e na
execução do protótipo em relação ao
projeto.

➢ 5. Estudos de viabilidade técnica e
econômica do projeto de moda

➢ EDUCAÇÃO FÍSICA - Corpo e
qualidade de vida • Segurança e
ergonomia; • Lazer e trabalho; • Meio
ambiente e consume; • Planejamento e
gerenciamento de atividade física.

➢ Desenvolvimento do contrato
pedagógico.

➢ Aula expositiva: metodologia de
trabalho. Como organizar os processos
que envolvem o desenvolvimento dos
protótipos para o TCC

26/02 a 02/03

➢ 2.23 Aplicar estudos de viabilidade
técnica e econômica em projetos de moda.

➢ 5. Estudos de viabilidade técnica e
econômica do projeto de moda

➢ HISTÓRIA - A Cidadania no Brasil de
hoje • Direitos, direitos humanos, direitos
sociais, direitos dos povos, direitos
internacionais; • Constituição, Códigos e
Estatutos; • Organismos governamentais e
não governamentais em defesa de direitos;
• Avanços e conquistas em relação à
inclusão social; • As lutas contra as
ditaduras contemporâneas; • Perspectivas
de luta e de conquistas futuras.

➢ Aula expositiva dialogada:
Apresentação do panorama têxtil e de
vestuário brasileiro. Identificação das
etapas que compõem o desenvolvimento
de uma coleção e suas peças 05/03 a 09/03



➢ 1.11 Desenhar anteprojetos, definindo
especificidades e características do
protótipo.

➢ 1.12 Elaborar planos de trabalho que
garantam a fidelidade na construção e na
execução do protótipo em relação ao
projeto.

➢ 2.21 Utilizar ferramentas e
equipamentos próprios ao
desenvolvimento de produtos, após análise
de variáveis adequadas às técnicas de
execução do projeto.

➢ 3. Desenvolvimento da modelagem do
projeto de moda: - modelagem plana; -
Moulage

➢ GEOMETRIA E MEDIDAS • Geometria
Analítica: Reta; Circunferência

➢ Aula prática: Desenvolvimento de base
de saia reta sob medida como forma de
revisão de conteúdos com déficit de
aprendizagem detectados após análise
diagnóstica.

12/03 a 23/03

➢ 1.11 Desenhar anteprojetos, definindo
especificidades e características do
protótipo.

➢ 2.21 Utilizar ferramentas e
equipamentos próprios ao
desenvolvimento de produtos, após análise
de variáveis adequadas às técnicas de
execução do projeto.

➢ 2.23 Aplicar estudos de viabilidade
técnica e econômica em projetos de moda.

➢ 3. Desenvolvimento da modelagem do
projeto de moda: - modelagem plana; -
Moulage

➢ 5. Estudos de viabilidade técnica e
econômica do projeto de moda

➢ GEOMETRIA E MEDIDAS • Geometria
Analítica: Reta; Circunferência

➢ Aula prática: desenvolvimento de
modelagem de base de corpo feminina
para malharia e estudos de elasticidade.

26/03 a 06/04

➢ 1.11 Desenhar anteprojetos, definindo
especificidades e características do
protótipo.

➢ 2.23 Aplicar estudos de viabilidade
técnica e econômica em projetos de moda.

➢ 2. Informações geradas no processo de
desenvolvimento de protótipo.

➢ 3. Desenvolvimento da modelagem do
projeto de moda: - modelagem plana; -
Moulage

➢ GEOMETRIA E MEDIDAS • Geometria
Analítica: Reta; Circunferência

➢ Aula prática: desenvolvimento de base
de calcinha. Elaboração de modelo de
body com adaptações para malharia e
estudos de elasticidade.

09/04 a 13/04

➢ 1.11 Desenhar anteprojetos, definindo
especificidades e características do
protótipo.

➢ 1.12 Elaborar planos de trabalho que
garantam a fidelidade na construção e na
execução do protótipo em relação ao
projeto.

➢ 2.23 Aplicar estudos de viabilidade
técnica e econômica em projetos de moda.

➢ 2. Informações geradas no processo de
desenvolvimento de protótipo.

➢ 3. Desenvolvimento da modelagem do
projeto de moda: - modelagem plana; -
Moulage

➢ 5. Estudos de viabilidade técnica e
econômica do projeto de moda

➢ GEOMETRIA E MEDIDAS • Geometria
Analítica: Reta; Circunferência

➢ SEMANA DE PROVA - continuação da
aula anterior

16/04 a 20/04

➢ 1.11 Desenhar anteprojetos, definindo
especificidades e características do
protótipo.

➢ 2.21 Utilizar ferramentas e
equipamentos próprios ao
desenvolvimento de produtos, após análise
de variáveis adequadas às técnicas de
execução do projeto.

➢ 2.23 Aplicar estudos de viabilidade
técnica e econômica em projetos de moda.

➢ 2. Informações geradas no processo de
desenvolvimento de protótipo.

➢ 3. Desenvolvimento da modelagem do
projeto de moda: - modelagem plana; -
Moulage

➢ GEOMETRIA E MEDIDAS • Geometria
Analítica: Reta; Circunferência

➢ Aula prática: desenvolvimento de
modelo de body com transpasse e decote
profundo.

23/04 a 04/05



➢ 1.12 Elaborar planos de trabalho que
garantam a fidelidade na construção e na
execução do protótipo em relação ao
projeto.

➢ 2.22 Identificar características gerais,
processos de obtenção, propriedades,
principais tipos e aplicações dos materiais
e acabamentos.

➢ 2. Informações geradas no processo de
desenvolvimento de protótipo.

➢ 3. Desenvolvimento da modelagem do
projeto de moda: - modelagem plana; -
Moulage

➢ GEOMETRIA E MEDIDAS • Geometria
Analítica: Reta; Circunferência

➢ Aula prática: Desenvolvimento de base
de corpo unissex para elaboração de
camisetas e estudo de elasticidade.

07/05 a 11/05

➢ 1.12 Elaborar planos de trabalho que
garantam a fidelidade na construção e na
execução do protótipo em relação ao
projeto.

➢ 1.12 Elaborar planos de trabalho que
garantam a fidelidade na construção e na
execução do protótipo em relação ao
projeto.

➢ 2.21 Utilizar ferramentas e
equipamentos próprios ao
desenvolvimento de produtos, após análise
de variáveis adequadas às técnicas de
execução do projeto.

➢ 3. Desenvolvimento da modelagem do
projeto de moda: - modelagem plana; -
Moulage

➢ 5. Estudos de viabilidade técnica e
econômica do projeto de moda

➢ GEOMETRIA E MEDIDAS • Geometria
Analítica: Reta; Circunferência

➢ Aula prática: A partir da base de calça
desenvolvida no primeiro ano, realizar o
desenvolvimento de modelo de calça
pantalona com bolsos e forro

14/05 a 25/05

➢ 1.12 Elaborar planos de trabalho que
garantam a fidelidade na construção e na
execução do protótipo em relação ao
projeto.

➢ 2.21 Utilizar ferramentas e
equipamentos próprios ao
desenvolvimento de produtos, após análise
de variáveis adequadas às técnicas de
execução do projeto.

➢ 2.23 Aplicar estudos de viabilidade
técnica e econômica em projetos de moda.

➢ 2. Informações geradas no processo de
desenvolvimento de protótipo.

➢ 3. Desenvolvimento da modelagem do
projeto de moda: - modelagem plana; -
Moulage

➢ GEOMETRIA E MEDIDAS • Geometria
Analítica: Reta; Circunferência

➢ Aula prática: A partir da base de calça
desenvolvida no primeiro ano, realizar o
desenvolvimento de um modelo de calça
skinny e cós anatômico.

28/05 a 30/05

➢ 1.11 Desenhar anteprojetos, definindo
especificidades e características do
protótipo.

➢ 1.12 Elaborar planos de trabalho que
garantam a fidelidade na construção e na
execução do protótipo em relação ao
projeto.

➢ 2.22 Identificar características gerais,
processos de obtenção, propriedades,
principais tipos e aplicações dos materiais
e acabamentos.

➢ 2. Informações geradas no processo de
desenvolvimento de protótipo.

➢ 3. Desenvolvimento da modelagem do
projeto de moda: - modelagem plana; -
Moulage

➢ GEOMETRIA E MEDIDAS • Geometria
Analítica: Reta; Circunferência

➢ Aula prática: Desenvolvimento de
modelo de blusa para experimentação de
decotes: - tomara que caia; - decote V e
suas pences; - vista e transpasse para gola
esporte e gola com colarinho.

04/06 a 15/06



➢ 1.11 Desenhar anteprojetos, definindo
especificidades e características do
protótipo.

➢ 1.12 Elaborar planos de trabalho que
garantam a fidelidade na construção e na
execução do protótipo em relação ao
projeto.

➢ 2.22 Identificar características gerais,
processos de obtenção, propriedades,
principais tipos e aplicações dos materiais
e acabamentos.

➢ 2. Informações geradas no processo de
desenvolvimento de protótipo.

➢ 3. Desenvolvimento da modelagem do
projeto de moda: - modelagem plana; -
Moulage

➢ GEOMETRIA E MEDIDAS • Geometria
Analítica: Reta; Circunferência

➢ Aula prática: Continuação do
desenvolvimento de modelo de blusa para
experimentação de decotes: - tomara que
caia; - decote V e suas pences; - vista e
transpasse para gola esporte e gola com
colarinho.

➢ SEMANA DE PROVA
18/06 a 22/06

➢ 1.11 Desenhar anteprojetos, definindo
especificidades e características do
protótipo.

➢ 1.12 Elaborar planos de trabalho que
garantam a fidelidade na construção e na
execução do protótipo em relação ao
projeto.

➢ 2.22 Identificar características gerais,
processos de obtenção, propriedades,
principais tipos e aplicações dos materiais
e acabamentos.

➢ 2. Informações geradas no processo de
desenvolvimento de protótipo.

➢ 3. Desenvolvimento da modelagem do
projeto de moda: - modelagem plana; -
Moulage

➢ GEOMETRIA E MEDIDAS • Geometria
Analítica: Reta; Circunferência

➢ Aula prática: Desenvolvimento de
modelo de jaqueta bomber feminina.

25/06 a 06/07

➢ Análise diagnóstica:

➢ Quais os elementos mais importantes
compreendidos até o momento?

➢ Os processos de ensino aprendizagem
têm sido coerentes com as suas
expectativas? Existe alguma alteração no
processo de condução das aulas pelo
docente que você gostaria que houvesse
alteração?

➢ Mediante as respostas captadas
verificar se haverá necessidade de
replanejamento para a condução das
aulas.

24/07 a 28/07

➢ 2.23 Aplicar estudos de viabilidade
técnica e econômica em projetos de moda.

➢ 2. Informações geradas no processo de
desenvolvimento de protótipo.

➢ 5. Estudos de viabilidade técnica e
econômica do projeto de moda

➢ EDUCAÇÃO FÍSICA - Corpo e
qualidade de vida • Segurança e
ergonomia; • Lazer e trabalho; • Meio
ambiente e consume; • Planejamento e
gerenciamento de atividade física.

➢ Aula prática colaborativa:

➢ Desenvolvimento de cronograma com
auxílio dos alunos.

➢ Apresentação do Mix de Produto
desenvolvido no componente PDTCC para
definição do look a ser desfilado.

➢ No final do 4º bimestre, os alunos
deverão apresentar memorial descritivo
com as etapas de execução das peças e
imagens do processo de desenvolvimento.

30/07 a 03/08



➢ 1.12 Elaborar planos de trabalho que
garantam a fidelidade na construção e na
execução do protótipo em relação ao
projeto.

➢ 2.21 Utilizar ferramentas e
equipamentos próprios ao
desenvolvimento de produtos, após análise
de variáveis adequadas às técnicas de
execução do projeto.

➢ 2.22 Identificar características gerais,
processos de obtenção, propriedades,
principais tipos e aplicações dos materiais
e acabamentos.

➢ 2.23 Aplicar estudos de viabilidade
técnica e econômica em projetos de moda.

➢ 1. Fases do protótipo: provas de
protótipo; dimensões do protótipo;
observações dos eixos da peça: verticais e
horizontais - detalhes gerais do protótipo: -
cava, decote, pences, ganchos, etc. -
correções; - transferência de correções
para o molde; - viabilidade técnica.

➢ 2. Informações geradas no processo de
desenvolvimento de protótipo.

➢ 3. Desenvolvimento da modelagem do
projeto de moda: - modelagem plana; -
Moulage

➢ 5. Estudos de viabilidade técnica e
econômica do projeto de moda

➢ GEOMETRIA E MEDIDAS • Geometria
Analítica: Reta; Circunferência

➢ Aula prática com atendimento
individualizado:

➢ Análise dos looks para o desfile e
auxílio na escolha dos tecidos e texturas
para o desenvolvimento da coleção.

➢ Atendimento individual para a
condução dos processos de análise das
características das peças; apresentação de
alternativas de materiais para a execução
do projeto; propostas de acabamentos e
aviamentos de acordo com o design do
look definido pelo aluno.

➢ Escolha das bases de modelagem
apropriadas ao desenvolvimento de
modelagem plana ou moulage de acordo
com a apresentação dos desenhos
técnicos.

06/08 a 10/08

➢ 1.11 Desenhar anteprojetos, definindo
especificidades e características do
protótipo.

➢ 1.12 Elaborar planos de trabalho que
garantam a fidelidade na construção e na
execução do protótipo em relação ao
projeto.

➢ 2.22 Identificar características gerais,
processos de obtenção, propriedades,
principais tipos e aplicações dos materiais
e acabamentos.

➢ 2.23 Aplicar estudos de viabilidade
técnica e econômica em projetos de moda.

➢ 1. Fases do protótipo: provas de
protótipo; dimensões do protótipo;
observações dos eixos da peça: verticais e
horizontais - detalhes gerais do protótipo: -
cava, decote, pences, ganchos, etc. -
correções; - transferência de correções
para o molde; - viabilidade técnica.

➢ 3. Desenvolvimento da modelagem do
projeto de moda: - modelagem plana; -
Moulage

➢ GEOMETRIA E MEDIDAS • Geometria
Analítica: Reta; Circunferência

➢ Adaptação dos modelos por meio de
técnicas de modelagem plana e moulage
(quando necessário). No decorrer do
processo de desenvolvimento das peças,
os tecidos utilizados na peça final deverão
ser apresentados de maneira a contribuir
para o estudo das viabilidades do projeto.
Atendimento individual. 13/08 a 24/08

➢ 1.11 Desenhar anteprojetos, definindo
especificidades e características do
protótipo.

➢ 1.12 Elaborar planos de trabalho que
garantam a fidelidade na construção e na
execução do protótipo em relação ao
projeto.

➢ 2.21 Utilizar ferramentas e
equipamentos próprios ao
desenvolvimento de produtos, após análise
de variáveis adequadas às técnicas de
execução do projeto.

➢ 2.23 Aplicar estudos de viabilidade
técnica e econômica em projetos de moda.

➢ 2. Informações geradas no processo de
desenvolvimento de protótipo.

➢ 3. Desenvolvimento da modelagem do
projeto de moda: - modelagem plana; -
Moulage

➢ 5. Estudos de viabilidade técnica e
econômica do projeto de moda

➢ GEOMETRIA E MEDIDAS • Geometria
Analítica: Reta; Circunferência

➢ Adaptação dos modelos por meio de
técnicas de modelagem plana e moulage
(quando necessário). No decorrer do
processo de desenvolvimento das peças,
os tecidos utilizados na peça final deverão
ser apresentados de maneira a contribuir
para o estudo das viabilidades do projeto.
Atendimento individual.

27/08 a 06/09



➢ 1.11 Desenhar anteprojetos, definindo
especificidades e características do
protótipo.

➢ 1.12 Elaborar planos de trabalho que
garantam a fidelidade na construção e na
execução do protótipo em relação ao
projeto.

➢ 2.22 Identificar características gerais,
processos de obtenção, propriedades,
principais tipos e aplicações dos materiais
e acabamentos.

➢ 1. Fases do protótipo: provas de
protótipo; dimensões do protótipo;
observações dos eixos da peça: verticais e
horizontais - detalhes gerais do protótipo: -
cava, decote, pences, ganchos, etc. -
correções; - transferência de correções
para o molde; - viabilidade técnica.

➢ 5. Estudos de viabilidade técnica e
econômica do projeto de moda

➢ GEOMETRIA E MEDIDAS • Geometria
Analítica: Reta; Circunferência

➢ Aula prática: Corte das modelagens
nos tecidos para a execução dos
protótipos.

➢ (Os tecidos deverão ser com base
tecnológica próxima a do tecido final. Em
casos específicos, os alunos deverão
trabalhar diretamente no tecido final)

10/09 a 14/09

➢ 1.12 Elaborar planos de trabalho que
garantam a fidelidade na construção e na
execução do protótipo em relação ao
projeto.

➢ 2.21 Utilizar ferramentas e
equipamentos próprios ao
desenvolvimento de produtos, após análise
de variáveis adequadas às técnicas de
execução do projeto.

➢ 2.22 Identificar características gerais,
processos de obtenção, propriedades,
principais tipos e aplicações dos materiais
e acabamentos.

➢ 2.23 Aplicar estudos de viabilidade
técnica e econômica em projetos de moda.

➢ 4. Costuras dos protótipos. ➢ GEOMETRIA E MEDIDAS • Geometria
Analítica: Reta; Circunferência

➢ Aula prática: costura dos primeiros
protótipos.

17/09 a 21/09

➢ 2.23 Aplicar estudos de viabilidade
técnica e econômica em projetos de moda.

➢ 1. Fases do protótipo: provas de
protótipo; dimensões do protótipo;
observações dos eixos da peça: verticais e
horizontais - detalhes gerais do protótipo: -
cava, decote, pences, ganchos, etc. -
correções; - transferência de correções
para o molde; - viabilidade técnica.

➢ GEOMETRIA E MEDIDAS • Geometria
Analítica: Reta; Circunferência

➢ Primeira prova com modelo.

24/09 a 28/09

➢ 1.11 Desenhar anteprojetos, definindo
especificidades e características do
protótipo.

➢ 2.22 Identificar características gerais,
processos de obtenção, propriedades,
principais tipos e aplicações dos materiais
e acabamentos.

➢ 2.23 Aplicar estudos de viabilidade
técnica e econômica em projetos de moda.

➢ 1. Fases do protótipo: provas de
protótipo; dimensões do protótipo;
observações dos eixos da peça: verticais e
horizontais - detalhes gerais do protótipo: -
cava, decote, pences, ganchos, etc. -
correções; - transferência de correções
para o molde; - viabilidade técnica.

➢ 5. Estudos de viabilidade técnica e
econômica do projeto de moda

➢ GEOMETRIA E MEDIDAS • Geometria
Analítica: Reta; Circunferência

➢ Aula prática: Ajustes de modelagem de
acordo com a prova realizada nos
modelos.

01/10 a 11/10

➢ 1.12 Elaborar planos de trabalho que
garantam a fidelidade na construção e na
execução do protótipo em relação ao
projeto.

➢ 2.21 Utilizar ferramentas e
equipamentos próprios ao
desenvolvimento de produtos, após análise
de variáveis adequadas às técnicas de
execução do projeto.

➢ 1. Fases do protótipo: provas de
protótipo; dimensões do protótipo;
observações dos eixos da peça: verticais e
horizontais - detalhes gerais do protótipo: -
cava, decote, pences, ganchos, etc. -
correções; - transferência de correções
para o molde; - viabilidade técnica.

➢ 4. Costuras dos protótipos.

➢ GEOMETRIA E MEDIDAS • Geometria
Analítica: Reta; Circunferência

➢ Aula prática: Corte da segunda peça
piloto ou peça final.

16/10 a 26/10



➢ 2.23 Aplicar estudos de viabilidade
técnica e econômica em projetos de moda.

➢ 1. Fases do protótipo: provas de
protótipo; dimensões do protótipo;
observações dos eixos da peça: verticais e
horizontais - detalhes gerais do protótipo: -
cava, decote, pences, ganchos, etc. -
correções; - transferência de correções
para o molde; - viabilidade técnica.

➢ GEOMETRIA E MEDIDAS • Geometria
Analítica: Reta; Circunferência

➢ segunda prova com modelos

29/10 a 01/11

05/11 a 14/11

➢ 1.11 Desenhar anteprojetos, definindo
especificidades e características do
protótipo.

➢ 1.12 Elaborar planos de trabalho que
garantam a fidelidade na construção e na
execução do protótipo em relação ao
projeto.

➢ 2.21 Utilizar ferramentas e
equipamentos próprios ao
desenvolvimento de produtos, após análise
de variáveis adequadas às técnicas de
execução do projeto.

➢ 1. Fases do protótipo: provas de
protótipo; dimensões do protótipo;
observações dos eixos da peça: verticais e
horizontais - detalhes gerais do protótipo: -
cava, decote, pences, ganchos, etc. -
correções; - transferência de correções
para o molde; - viabilidade técnica.

➢ 2. Informações geradas no processo de
desenvolvimento de protótipo.

➢ 3. Desenvolvimento da modelagem do
projeto de moda: - modelagem plana; -
Moulage

➢ GEOMETRIA E MEDIDAS • Geometria
Analítica: Reta; Circunferência

➢ Aula prática: Finalização de
modelagem.

05/11 a 14/11

➢ 2.23 Aplicar estudos de viabilidade
técnica e econômica em projetos de moda.

➢ 1. Fases do protótipo: provas de
protótipo; dimensões do protótipo;
observações dos eixos da peça: verticais e
horizontais - detalhes gerais do protótipo: -
cava, decote, pences, ganchos, etc. -
correções; - transferência de correções
para o molde; - viabilidade técnica.

➢ GEOMETRIA E MEDIDAS • Geometria
Analítica: Reta; Circunferência

➢ Aula prática: Corte da peça final no
tecido.

21/11 a 24/11

➢ 2.23 Aplicar estudos de viabilidade
técnica e econômica em projetos de moda.

➢ 1. Fases do protótipo: provas de
protótipo; dimensões do protótipo;
observações dos eixos da peça: verticais e
horizontais - detalhes gerais do protótipo: -
cava, decote, pences, ganchos, etc. -
correções; - transferência de correções
para o molde; - viabilidade técnica.

➢ GEOMETRIA E MEDIDAS • Geometria
Analítica: Reta; Circunferência

➢ Prova final com modelos para ajustes
necessários.

26/11 a 01/12

➢ 2.23 Aplicar estudos de viabilidade
técnica e econômica em projetos de moda.

➢ 2. Informações geradas no processo de
desenvolvimento de protótipo.

➢ 5. Estudos de viabilidade técnica e
econômica do projeto de moda

➢ GEOMETRIA E MEDIDAS • Geometria
Analítica: Reta; Circunferência

➢ Aula prática: Apresentação da peça
finalizada e do memorial descritivo.

03/12 a 07/12

10/12 a 14/12

➢ Fechamento de menções, feedback e
devolutiva de pastas e atividades.

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

Componente Curricular: PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE MODA - GRUPO A Série: 3ª SÉRIE

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

➢ 1. Estabelecer procedimentos de adequação
do design e eleger os materiais e acabamentos
adaptáveis ao projeto concebido.

➢ •Observação direta

➢ Participação em sala de aula.

➢  Organização e boa aparência nas
atividades.

➢  S e g u i m e n t o  d e  n o r m a s  p a r a
desenvolvimento de elementos textuais.

➢ Boa apresentação das atividades.

➢ Assiduidade e participação na elaboração e
apresentação de atividades.

➢ •Avaliação Prática

➢ Participação em sala de aula.

➢ Demonstração de conhecimento adquirido
na contextualização proposta em sala de aula.

➢ Boa apresentação das atividades.

➢ •Avaliação Técnica

➢ •Auto avaliação
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V – Plano de atividades docentes

Componente Curricular: PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE MODA - 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

FEVEREIRO
Organização de materiais de
apoio que serão utilizados nas
aulas

Organização das bases de
modelagem Reunião de Planejamento

MARÇO Recuperação de acordo a
necessidade de cada aluno.

ABRIL Atividade extraclasse Recuperação de acordo a
necessidade de cada aluno.

Preparo de power point para as
aulas Reunião de Planejamento

MAIO Recuperação de acordo a
necessidade de cada aluno.

JUNHO Recuperação de acordo a
necessidade de cada aluno. Reunião de Planejamento

JULHO Reunião de Planejamento

AGOSTO Preparo de power point para as
aulas

SETEMBRO Recuperação de acordo a
necessidade de cada aluno.

Organização de materiais de
apoio que serão utilizados nas
aulas

OUTUBRO Recuperação de acordo a
necessidade de cada aluno. Reunião de Curso

NOVEMBRO Recuperação de acordo a
necessidade de cada aluno.

DEZEMBRO Recuperação de acordo a
necessidade de cada aluno.
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
1.DUARTE, Sonia e SAGGESE, Sylvia. Modelagem Industrial Brasileira. Rio de janeiro: Guarda-roupa, 2008.

2.__________.________. Modelagem Industrial Brasileira: saias. Rio de Janeiro: Guarda-roupa, 2009.

3.ABLING, Bina e MAGGIO, Kathleen. Moulage, Modelagem e Desenho – prática integrada. Porto Alegre: Bookman, 2014.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
O desenvolvimento dos protótipos são realizados em projeto interdisciplinar com os componentes curriculares PDTCC e DPCM
durante todo o ano letivo.

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 o processo ensino-
aprendizagem. Caso necessário, o aluno deverá realizar atividades em ambiente extraclasse como forma de complementação para o
entendimento do conteúdo programático previsto naquela determinada avaliação de aprendizagem. Possíveis alterações que se
façam necessárias durante a execução do plano de aula serão realizadas no diário de classe. (NSA).

IX – Identificação:
Nome do Professor: JOVELI RIBEIRO RODRIGUES

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:


