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1. OBJETIVOS GERAIS 

Permitir aos formandos o contacto com o Design de Moda, modelação e confeção de peças de vestuário.  

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Criar bases de vestuário 
- Confecionar os protótipos 
 
3. PÚBLICO-ALVO 

Público em geral 

4. REQUISITOS DE ENTRADA 

 
Não aplicável 
 
5. MODALIDADE DE FORMAÇÃO 

 
Formação Presencial 
 
6. FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA FORMAÇÃO 

A formação irá decorrer em horário pós-laboral, duas a três vezes por semana (19h30-22h30) 

7. METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO 

Métodos e técnicas pedagógicas adaptadas ao grupo e conteúdos. Privilegia-se exercícios de aplicação 

prática para cada um dos módulos. 

Esta mesma formação é composta por 7 módulos: 

M1 - Introdução ao design de moda 

- Noções de design de moda 

- Interpretar croqui técnico e fichas técnicas 

 

M2 - Iniciação à costura industrial 

- Interpretação de fichas com especificações técnicas 

- Princípios básicos de corte  

- Análise e interpretação das tabelas de medidas e croquis dos modelos  

- Executar operações básicas de costura  

- Exercícios de costura em tecido na máquina de ponto preso  

- Exercícios de costura na máquina de corte e cose 

 

M3- Construção de bases 

- Construção de bases de saia de senhora  

- Construção de bases de calça de senhora  

- Construção de bases de corpo de senhora 
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M4 - Transformação de moldes base 

- Corte e confeção da base da saia de senhora  

- Corte e confeção da base de corpo de senhora  

- Corte e confeção da base de calça de senhora 

 

M5 - Gradação e transformação dos moldes base 

M6- Confeção de uma peça de vestuário 

- Transformação  

- Corte  

- Preparação  

- Confeção  

- Acabamentos  

- Passagem a ferro 

 

M7- Acessórios, arranjos e transformação de peças de vestuário 

  

 

8. METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO 

Avaliação Inicial/ Avaliação contínua e Avaliação Final 

9. RECURSOS MATERIAIS E PEDAGÓGICOS 

Materiais disponibilizados pela entidade 

11. PREÇO 

Oferta de KIT! 

Composto por: 

- Curva Burmester 

- Escantilhão de acrílico 

O valor do curso é de 380 euros + 50 euros taxa de inscrição, pagamento a pronto ou em prestações com 

cheques pré-datados. 

12. LOCAL DE REALIZAÇÃO 

Avenida do Cávado nº48 -1ºandar – Centro de Formação CuboForma 

4700-080 Braga 

 


