
PROGRAMA DE FORMAÇÃO 
Curso:  

Criação e Costura- Aprofundada 
Carga Horária: 70H 

MOD.014.00 1 

  

1. OBJETIVOS GERAIS 

Aprofundar os conhecimentos de corte e costura já adquiridos 
 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Aperfeiçoar o método de confeção 
 
3. PÚBLICO-ALVO 

Público em geral 

4. REQUISITOS DE ENTRADA 

Experiencia na área de criação e costura 

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 5 módulos: 

M1 - Transformações à base 

- Alterações de moldes  

- Alterações impostas pelas formas  

- Corte 

 

M2 - Preparação à costura 

- Entretelas  

- Termocolagem 

 

M3- Operações de preparação à montagem de peças na costura 

- Pinças, franzidos e nervuras  

- Punhos (punho virado para o direito, punho franzido, punho aberto, punho camiseiro)  

- Bolsos (bolso embutido com vivos, bolso aplicado, bolso lateral, bolso com fole, bolso com fecho)  

- Golas (camiseira, gola e virado)  

- Carcelas  

- Polo  

- Fechos 
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M4 - Acabamentos de costura 

- Pontos básicos à mão  

- Costuras (alinhavo, costura sobreposta, costura francesa, costura debruada ou rebatida, tira de viés, pontos 

manuais)  

- Bainhas (normal, terminação em angulo)  

- Decotes (acabamento em bico, acabamento reto, com vistas)  

- Casas de botão feita à mão (com vivos, com olhal) 

 

M5 – A prova 

 

8. METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO 

Avaliação Inicial/ Avaliação contínua e Avaliação Final 

9. RECURSOS MATERIAIS E PEDAGÓGICOS 

Materiais disponibilizados pela entidade 

10. PREÇO 

O valor do curso é de 350 euros + 50 euros taxa de inscrição, pagamento a pronto ou em prestações com 

cheques pré-datados. 

11. LOCAL DE REALIZAÇÃO 

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

4700-080 Braga 

 


