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PROFESSOR(A) MARIA JOÃO PESSOA 

 

OBJETIVOS 

 

1) Promoção de ajuda humanitária aliando o gosto pela costura e as causas sociais;  

2) Promoção de trabalho em equipa, de forma saudável e lúdica; 

3) Partilha de conhecimentos e foco na prática do bem a terceiros, de forma gratuita e 

desinteressada; 

4) Sensibilização para a causa ambiental e ecológica, com o recurso a roupas usadas para 

transformação em peças para o projeto humanitário. 

 

 

PÚBLICO-ALVO 

 

1) Seniores + 50 anos; 

2) Pessoas que gostem de costurar, onde a experiência anterior, sendo bem-vinda, não é, 

de todo, uma condição de acesso; 

3) Tendo em conta o espaço disponibilizado, e numa primeira fase, recomenda-se uma 

lotação máxima de 8 participantes (já que com a Profª Maria João e a Profª Maria 

Antonieta (que colaborará como convidada nesta missiva) perfazem 10 pessoas em 

sala, precisando de haver espaço de movimentação entre a mesa de trabalho central e 

as máquinas. 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E PROJETO 

 

1) Conhecer a máquina de costura, os controlos básicos e cada um dos acessórios que 

normalmente trazem; conhecer as ferramentas principais, tecidos e materiais que serão 

usados na confeção de peças. Exercícios básicos na máquina de costura. 

2) Identificação dos fundamentos básicos da costura e conhecer alguma terminologia técnica. 

Enfileirar a linha na máquina e realizar pontos básicos, retos e curvos.  

3) Confeção de peças de vestuário e de costura criativa: 
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1.1. Confeção do avental de costureira para cada aluno(a); 

1.2. Confeção de um projeto de costura pessoal, ao gosto do aluno, para este levar para 

casa, à escolha de entre algumas propostas possíveis, ainda em estudo, mas a título 

de exemplo, uma bolsa da avó, uma bolsa para o telemóvel, um fatinho para um animal 

de estimação, um conjunto de marcador de mesa, um pequeno necessaire; 

1.3. Confeção de peças de bebé e/ou criança (menino e menina) para doação às crianças 

da(s) entidade(s) previamente selecionada(s): vestidos para meninas e macacões para 

meninos; 

1.4. Confeção de bonecos(as) de pano para doação às crianças da(s) entidade(s) 

previamente selecionada(s); 

1.5. Possibilidade de confeção de outras peças de interesse para doação, de acordo com 

as necessidades identificadas pelas entidades beneficiárias e de acordo com a 

capacidade do grupo e os recursos disponíveis. 

4) Todas as peças criadas com o objetivo de doação têm como destino, o mais rapidamente 

possível, serem entregues a associações e/ou entidades de natureza pública ou privada, 

que se dediquem ao acolhimento direto ou indireto de crianças, órfãs ou abandonadas, ou 

que se encontrem em situação difícil, e/ou mães solteiras com filhos pequeninos que se 

encontrem em situação precária, e em que, as peças produzidas e a doar, possam ser de 

mais valia.  

A escolha das entidades de destino será alvo de futura seleção por parte do trabalho 

conjunto da responsável da disciplina e da direção da USEMA, bem como o momento e a 

forma da sua entrega.  

É ainda expectável que as entidades destino façam chegar à USEMA, através de vários 

recursos de comunicação visual (fotos e vídeos) a receção e a utilização das peças doadas, 

a fim de comprovarem o seu bom uso, evitando desconforto institucional e mal-entendidos 

desnecessários. 

 

 

DINÂMICAS DE COMUNICAÇÃO 

 

1) Será proposto um logótipo da disciplina de forma a identificar o seu propósito e de forma a 

poder ser utilizado nos vários suportes de comunicação, dentro ou fora do grupo de alunos, 
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em folhetos, etiquetas para a roupa, ou outros quaisquer materiais de comunicação, 

aprovados pela direção da USEMA. Nele são visíveis os elementos visuais distintivos da 

sua missão, bem como o logo da USEMA que acolhe este projeto e onde o mesmo se 

insere: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) É proposto desde já a criação futura de grupos de conversação, de forma a facilitar a troca 

de ideias, contactos, recados, ficheiros, ou outros, nomeadamente através do WhatsApp. 

 

 

DINÂMICA DE ANGARIAÇÃO DE FUNDOS 

 

1)  A disciplina de Costura Humanitária sugere e incentiva a realização de uma atividade de 

angariação de fundos, de forma a reforçar a ajuda humanitária a uma ou mais entidades, 

previamente selecionada(s), especialmente na época do Natal.  

 

2) Para a concretização deste objetivo, propõe duas atividades alternativas, qualquer delas 

com o recurso ao apoio interdisciplinar de outras atividades da USEMA, nomeadamente da 

disciplina de Artes Decorativas e das disciplinas performativas, como por exemplo, a 

disciplina de Cavaquinhos, de Interpretações e de Canto Coral, sendo que outras podem 

naturalmente ser consideradas consoante assim se entenda. Pode ainda considerar-se a 

junção de algumas parecerias com outras entidades locais, que tenham interesse em 

colaborar com alguma intervenção performativa, como por exemplo uma academia de 



 

DISCIPLINA 

COSTURA HUMANITÁRIA 

ANO LETIVO 2022/2023 

PROGRAMA  

 

4/1 
 

dança, uma escola de música, a escola secundária, ou um grupo de poesia e/ou outras 

performances. 

 

1.1.  A primeira proposta seria a realização de um jantar de confraternização, entre 15 

e 21 de dezembro de 2022, com a realização concomitante de um espetáculo com 

as disciplinas performativas da USEMA e uma exposição de artigos para venda, 

artigos esses oriundos da disciplina de Artes Decorativas que já se encontram 

prontos e disponíveis pela mão da Profª Maria Antonieta, e também de alguns outros 

produtos confecionados pela disciplina de Costura Humanitária, e outras disciplinas 

que, eventualmente, possam dar o seu contributo. Além da venda e das atividades 

performativas, poderia haver um espaço de dança que animasse os convivas. 

O local proposto seria um hotel ou quinta da região, de forma a que seja um espaço 

que dignifique a ocasião, com convidados oficiais e familiares dos alunos. 

 

2.1.  A segunda proposta é idêntica à primeira, mas sem a versão jantar e dança, só 

com espetáculo performativo e exposição de venda, no auditório Beatriz Costa. 

 

 

DINÂMICA DE INTERAÇÃO SOCIAL   

 

1) A fim de promover o contacto integrativo com agentes externos e a Universidade Sénior, 

aliando a temática da costura, e também com o propósito de motivar os alunos a novos 

conceitos e técnicas, propõe-se a realização de dois workshops com convidados externos em 

dois momentos do ano letivo, ainda a agendar. 

 

2) Após contactos já havidos com a Universidade Sénior de Castro Verde, na pessoa da sua 

Presidente Dra. Natércia, a propósito de um projeto similar a esta disciplina, que já ali decorre 

desde há seis anos a esta parte e que nos inspirou, a USEMA foi gentilmente convidada a ir 

passar um dia a Castro Verde, para conhecer a terra e os projetos daquele congénere. Nesta 

conformidade, propõe-se que este passeio ocorra em meados de Novembro de 2022, sendo 

necessário avisar formalmente os anfitriões e combinar detalhes.  
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ASPETOS LOGÍSTICOS & MATERIAIS 

 

1) Para colocar em prática os projetos, a professora disponibiliza, a título de empréstimo, 

seis máquinas de costura suas: duas máquinas elétricas da marca Vitória, três 

máquinas mecânicas da marca Singer e uma máquina com motor elétrico da marca 

Wertheim.  

Para facilitar a operacionalidade das máquinas mecânicas Singer, e evitar a colocação 

dos respetivos móveis, de si pesados e grandes, sugere-se a aquisição de três motores 

elétricos, que facilmente são colocados nas mesmas, tornando-as altamente funcionais. 

 

2) Será necessário a colocação na sala de um armário, para efeitos de arrumação, bem 

como algumas extensões elétricas. 

 

3) Os materiais e equipamentos afetos à disciplina devem ser sempre guardados no 

armário, que deverá ficar fechado e/ou resguardado, a fim de garantir a segurança e 

conservação das coisas. 

 

4) É objetivo da disciplina conseguir a adesão de alguns patrocinadores, nomeadamente 

de empresas e/ou lojas da especialidade, locais ou não, de forma à consecução de 

materiais de costura e de retrosaria, como tecidos de restos de coleção ou finais de 

peça, materiais esses que possam ser doados à USEMA e ser aproveitados nas aulas 

de Costura Humanitária, minimizando dessa forma, custos de operacionalidade. 

 

5) Alguns materiais serão igualmente necessários, nomeadamente materiais de retrosaria, 

acessórios de costura e tecidos, nomeadamente os da lista abaixo, da qual adiante se 

entregará à parte, uma estimativa dos valores de aquisição e os respetivos 

fornecedores. 

 

6) Lista de materiais: 

1) 3 motores elétricos 

2) 2 tesouras ziguezague 2 espessuras 5mm e 7mm 

3) 2 tesouras para corte de tecido 
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4) 4 tesouras médias/pequenas 

5) 2 cones de linha branca 

6) 2 cones de linha preta 

7) 2 caixas de agulhas de orifício fácil 

8) 2 caixas de agulhas para máquina de costura 

9) 4 tubos de linhas de alinhavar 

10)  4 caixas alfinetes tipo patchwork 

11)  4 bases de segurar alfinetes com íman 

12)  2 colas para tecido 

13)  8 fitas métricas 

14)  lápis e giz de marcação em tecido 

15)  lápis para marcação de moldes 

16)  bobines plásticas e de metal para máquina de costura 

17)  linhas de coser de cores variadas 

18)  1 kit calcadores de máquina de costura 

19)  bobines de rendinhas para adorno de vestidos infantis, laços e bonecos 

20)  bobine de gregas de 1,5cm 

21)  bobine de fitas de adorno de vestidos infantis e bonecos 

22)  bobine de fecho éclair branco (para vestidos) 

23)  bobine de fecho éclair cinza (para macacões) 

24)  bobine de elástico branco de 1cm 

25)  bobine de elástico branco de 0,5cm 

26)  bobine de elástico de linha branco (para franzidos) 

27)  bobine de fita de viés de acabamento branco 2cm 

28)  bobine de fita de viés de acabamento azul escuro 2cm 

29)  bobine de velcro branco 2cm 

30)  4 cortadores redondos 

31)  10 réguas de 60 cm 

32)  10 réguas de 30 cm 

33)  4 réguas curvas de costura 

34)  1 placa de corte A1 

35)  1 conjunto canetas de feltro 
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36)  10 folhas papel para moldes 

37)  4 caixas de molas para segurar costuras 

38)  10 desembainhadores 

39)  10 furadores de bico para tecido 

40)  1 base para passar a ferro 

41)  1 ferro de engomar + suporte de pausa 

42)  1 saco dracalon (enchimento para bonecos) 

43)  4 meadas de lã para cabelos de bonecos 

44)  4 bobines de trapilho 

45)  1 máquina de ilhoses/molas 

46)  Ilhoses/molas de várias cores 

47)   8 caixas transparentes para guardar os materiais pequenos 

48)  1 pistola de cola quente 

49)  tubos para pistola de cola quente 

50)  2 conjuntos de sacos plásticos transparentes com fecho para guardar peças 

feitas 

51)  tecidos variados 

 

 

 


