


Contexto
No Atelie da Moda ensinaremos sobre a confecção de saia, blusa e 
vestido desde a criação dos moldes até o acabamento na máquina de 
costura. E também ajustes de roupas como barra de calças e a troca dos 
diferentes tipos de zíperes.

A importância da modelagem e da costura para a criação de moda: para 
o estilista e/ou empreendedor é preciso entender as possibilidades que a 
modelagem e a costura trazem.

A criatividade nos faz desenhar inúmeras peças de roupa, seguir
tendências, procurar antevê-las. A inspiração pode vir de uma obra de 
arte, de uma música e até de lugares inusitados. Mas como transformar
o desenho em roupa? O papel aceita tudo, já o corpo humano, cheio de 
curvas, tridimensional, não aceita tão facilmente.

Uma das etapas mais importantes na produção de uma peça de roupas
é a modelagem, ela refere-se à técnica pela qual há a interpretação do 
desenho ou da ideia da peça e sua transformação em molde. 
Nessa parte são consideradas questões como ergonomia, caimento
dos tecidos e vestibilidade (potencial da roupa de adequar-se ao corpo, 
deixando-o livre e confortável para o movimento).



Objetivo
Capacitar
Para o
Mercado
de Trabalho

Formação teórica e 
prática de jovens e 
adolescentes para o 
mercado da Moda.



Público-Alvo

Jovens e adolescentes
entre 12 e 18 anos.



Dinâmica e Abrangência
Promovendo conhecimento técnico e aplicado, 
visando o aumento da empregabilidade e o 
desenvolvimento pessoal.

cidades dias
Permanência

por cidade

5 6 12 30 +3 mil
horas

de oficina por dia
(4 horas por turma)

pessoas
Limite máximo de
pessoas por turma

jovens
capacitadas



Grade

Tipos de maquinários, 
fechamento, acabamento
e finalização;

Usar acessórios, 
ferramentas e maquinário
de acordo com o tipo de 
peça a ser produzida;

Identificar os diferentes
tipos de costura; 

Tomar medidas
corporais de clientes; 

Modelar e costurar peças
básicas de confecção.

Traçar bases de saia,
camisa e calça;

Diferenciar tipos de encaixe, 
risco, corte e acabamento;



Por onde
Escola itinerantes
em locais menos
assistidos com o 
intuito de 
instrução da arte
da costura nas
comunidades.
















