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1.
Vais aprender a 
construir bases 
de vestuário para 
executar um 
produto com 
acabamento 
especializado e 
profissional.

3 RAZÕES
PARA ESCOLHERES
O NOSSO CURSO

3.
 
Equipamentos de 
última geração, 
professores 
motivados e 
conhecedores do 
mercado de 
trabalho.

2.
Terás acesso a 
uma metodologia 
própria com uma 
abordagem 
teórico-prática 
alinhada com o 
mercado de 
trabalho.
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https://www.lsd.pt/cursos/modelagem

ONDE PODERÁS
TRABALHAR COM
O NOSSO CURSO

ATELIER PRÓPRIO

ATELIER DE MODA 

FÁBRICAS DE VESTUÁRIO

ESCOLA PROFISSIONAL



INFO

DURAÇÃO
9 Meses
280 horas

DIPLOMA
Certificado
DGERT
no final
do curso

INÍCIO

LISBOA
25 Setembro

PORTO
29 Setembro

CUSTO

INSCRIÇÃO
€240

PRONTO
PAGAMENTO
€2400
OFERTA €240

MENSALIDADES
3 X €2864
ou
8 X €330

VÊ PROMOÇÃO
EM LSD.PT

WW
W.
LS
D.
PT

PROGRAMA

01.INICIAÇÃO À MODELAGEM
Princípios básicos de modelação; Conceitos 
básicos de moldes; Molde base; Transformação 
do molde base; Molde final; Tipos de costura 
e respetivos valores; Tipos de bainha e 
respetivos valores.

02.SAIAS 
Construção de bases de saia de senhora; Base 
de Saia; Saia através de um círculo; 
Saia-calça; Saia clássica; Construção de 
pormenores e detalhes de saia de senhora e de 
criança; Cós e presilhas; Aberturas (rachas); 
Construção de forros e entretelas; Aplicação 
das técnicas e dos métodos inerentes ao 
processo de gradação de moldes de saia de 
senhora; Corte e confeção de Saia.

03.CAMISAS 
Aplicação das técnicas e dos métodos 
inerentes à execução de pormenores 
específicos de blusa e camisa de senhora; 
Pormenores de blusa e camisa de senhora; 
Trespasses e abotoamento; Carcelas; Golas; 
Colarinhos; Bolsos; Cortes, escapulário e 
pormenores de costas; Aberturas laterais 
(rachas); Mangas; Remates de abertura de 
mangas; Punhos; Entretelas; Manipulação de 
pinças; Corte e confeção de camisa.

04.VESTIDOS
Construção de bases de vestido; Pormenores de 
vestido de senhora; Trespasses e abotoamento; 
Decotes e remates; Golas; Bolsos e 
localização; Aberturas (rachas); Mangas; 
Punhos; Construção de entretelas; Manipulação 
de pinças; Corte e confeção de vestido.

05.CALÇAS
Construção de bases de calças de senhora; 
Calças de pinças; Trespasses e abotoamento; 
Cintos e presilhas; Encaixes; Bolsos e 
localização; Pinças; Pregas; Bainhas com 
dobras; Alargamentos e afunilamento; Corte e 
confeção de calças.

06.MALHAS
Construção de bases e pormenores de peças de 
vestuário em malha; Construção de moldes base 
para malhas; T-shirt em malha; Sweat-shirt em 
malha; Calças em malha; Body; Corte e 
confecção de t-shirt.

07.MOULAGE 
Preparação do pano cru sobre o busto e 
aplicação de técnicas inerente à criação de 
modelos e volumetrias; Transcrição do modelo 
em pano cru para papel; Prova e correções 
inerentes ao modelo; Aplicação das técnicas 
adequadas ao desenvolvimento do plano de 
corte; Execução das técnicas de Alta-costura 
para a confecção e acabamento de peças.

08.CASACOS
Construção de base de casaco de senhora; 
Casaco slim fit com pinça inteira de peito e 
Inserção de ilhargas; Casaco sem pinça de 
peito; Construção dos moldes base de blusão; 
Transformação de bases de blusão tipo 
“Perfecto“; Blusão tipo “Perfecto”; Casaco 
Tailleur; Trench coat; Análise e 
interpretação da ficha técnica ou croquis 
técnico; Transformação dos moldes; Moldes 
finais.

09.CONFEÇÃO 
Corte do protótipo ou peça final de casaco e 
blusão; Execução de todas as operações de 
costura de casaco e blusão, mediante fichas 
com especificações técnicas; Técnicas de 
costura de modelos de casaco e blusão; 
Preparação; Montagem; Acabamento; Corte do 
protótipo ou peça final de casaco ou blusão; 
Estendida e encaixe; Risco e corte; Costura 
de protótipo ou peça final de casaco ou 
blusão; Preparação; Montagem; Acabamento.

HORÁRIO

LISBOA

SEXTA
9:30h/18:00h

PORTO

SEGUNDA/QUARTA

Pós-laboral



WWW.LSD.PT

LISBOA
Alameda dos Oceanos 63 1.1

1990-208 Lisboa

Portugal

Móvel: +351 916 360 050

Telefone: +351 216 028 334

PORTO
Mercado do Bom Sucesso Piso 2, E4

4200-132 Porto

Portugal

Móvel: +351 966 107 988

Telefone: +351 224 039 712

https://www.lsd.pt/curso/

cursos.design@lsd.pt


