
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à 
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das 
competências previstas nesse componente curricular. 
ATRIBUIÇÕES/ RESPONSABILIDADES  
Efetuar levantamentos de campo, tais como: medições planialtimétricas, localização 
de instalações civis e respectivas descrições perimétricas.  

Supervisionar a execução de serviços de fundação.  
 
ÁREA DE ATIVIDADES  
A – COLETAR DADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO  
 Interpretar projetos existentes.  
 Consultar informações em arquivos.  
 Fazer levantamento de campo.  
 Consultar legislação vigente.  
 Pesquisar na Internet.  
 
B – PLANEJAR O TRABALHO RELATIVO AO PROJETO  
 Selecionar meios e ferramentas de projeto.  

ETEC: Dr Celso Charuri 

Código: 124 Município:  Capão Bonito 

Área Profissional: Construção Civil 

Habilitação Profissional: Edificações  

Qualificação: sem certificação Módulo: 1º 

Componente Curricular:  Desenho Básico Aplicado á Construção Civil  

C.H. Semanal: 05 Professor(es): Wagner Pereira de Souza 
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 Preparar o local de trabalho.  
 
C – ELABORAR PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA CIVIL  
 Fazer visita técnica para rever dados.  
 Utilizar softwares específicos para projeto.  
 Definir formatos e escalas.  
 
E – DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS  
 Demonstrar raciocínio lógico.  
 Demonstrar organização.  
 Trabalhar em equipe.  
 Desenvolver visão espacial.  
 Demonstrar habilidade/ precisão manual.  
 Dominar informática básica.  
 
F – REALIZAR LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS  
 Elaborar desenho topográfico.  
 Conferir cotas e medidas.  
 Locar obras.  
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
Componente Curricular:  Desenho Básico Aplicado á Construção Civil                          Módulo: I 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1. Elaborar em formato gráfico 
desenhos e esboços.  

 
2. Desenvolver estudos preliminares de 

projetos arquitetônicos.  
 
 

3. Representar desenhos técnicos em 
diferentes escalas aplicando normas 
e convenções.  
 

    1. Aplicar técnicas de representação gráfica.  
 
    2. Desenhar esboços e anteprojetos.  
 
    3.1. Aplicar normas e convenções de desenho   
técnico e arquitetônico.  
 
    3.2. Fazer objetos no plano ortogonal.  
 
    3.3. Executar graficamente objetos em 
perspectiva.  

1. Desenho técnico:  
• Caligrafia, escalas, padronização e 

apresentação de folhas de desenho, 
instrumentos de desenho e seu 
emprego, tipos de linha, cotagem, 
convenções de materiais e elementos de 
construção e convenções topográficas.  

 
2. Desenho geométrico:  

• Componentes geométricos e definições 
de elementos básicos, construções 
fundamentais.  

 
3. Desenho arquitetônico:  

• Desenho de observação, etapas do 
projeto.  

 
4. Desenho arquitetônico:  

• Sistemas de projeções, projeções 
ortogonais, perspectiva isométrica, 
militar, cavaleira e cônica.  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular:     Desenho Básico Aplicado á Construção Civil                               Módulo: I 
Habilidade Base Tecnológica Procedimento Didático Cronograma 

Dia / Mês 

1. Aplicar 
técnicas de 
representaçã
o gráfica.  
 
    3.1. Aplicar 
normas e 
convenções 
de desenho   
técnico e 
arquitetônico.  
 

    3.3. 
Executar 

graficamente 
objetos em 
perspectiva. 

2. Desenho geométrico:  
• Componentes 

geométricos e 
definições de 
elementos básicos, 
construções 
fundamentais.  

 
3. Desenho arquitetônico:  

• Desenho de 
observação, etapas 
do projeto.  

 
4. Desenho arquitetônico:  

• Sistemas de 
projeções, projeções 
ortogonais, 
perspectiva 
isométrica, militar, 
cavaleira e cônica.  

 

Aulas práticas semanais em laboratório de informática, para o 
desenvolvimento de maquete eletrônica através da ferramenta “ARCON” 
(software específico) onde os alunos desenvolverão as noções básicas 
de geometria com a representação por meio de coordenadas a partir dos 
eixos cartesianos desenvolvendo-se através de pontos, retas, ângulos, 
vértices entre outros, conceitos preliminares da concepção projetual por 
meio de leitura de plantas, as quais fornecerão as informações 
necessárias para as primeiras noções, simbologias e convenções de 
desenho técnico e deste modo para elaboração das maquetes eletrônicas 
sendo que as mesmas são desenvolvidas num plano bidimensional 
(módulo de desenho) resultando numa representação tridimensional 
(módulo de visualização). Deste modo e para tal os mesmos terão real 
conhecimento dos elementos e etapas de uma construção, uma vez que, 
para elaboração das maquetes, os mesmos deverão reconhecer e 
interpretar todos os elementos, desde a base, até a cobertura passando 
por fechamentos, aberturas, pés direitos, etc. 
Para que as habilidades e competências acima possam ser 
desenvolvidas pelos alunos as aulas se darão em quatro etapas: 

 
22 / 07 a 09 / 12  

1- Introdução a ferramenta de desenho “ARCON” com apresentação em 
sala de aula das possibilidades da mesma, posterior introdução 
(prática) com a aplicação dos primeiros comandos e inserção das 
informações iniciais para o desenvolvimento das maquetes, onde são 
desenvolvidos um quarto (comandos básicos) um banheiro 
(comandos de inserção de elementos tridimensionais) 

 

22 / 07 a 05 / 08 

2- Desenvolvimento de maquete eletrônica de um edifício residencial 
térreo com 50m² de maneira assistida e tutorada pelo professor onde 
se desenvolverão todos os passos do projeto em questão com todos 
os pormenores dimensionais referentes a construção de edifícios.  

 

 
 

12 / 08 a 30 / 09 
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3- Desenvolvimento e reforma da residência da etapa 2 para um sobrado 

(edificações com mais de um pavimento) com ~ 80m², projetos estes 
(etapas 2 e 3) referências para demais disciplinas. 

07 / 09 a 11 / 10 

4- Desenvolvimento de maquete eletrônica de edifício residencial térreo 
à escolha dos alunos (por site especializado) monitorada. 18 / 11 a 09 /12 

    1. Aplicar 
técnicas de 
representaçã
o gráfica.  
 
    2. 
Desenhar 
esboços e 
anteprojetos.  
 
    3.1. Aplicar 
normas e 
convenções 
de desenho   
técnico e 
arquitetônico.  
 
    3.2. Fazer 
objetos no 
plano 
ortogonal.  
 

 

1. Desenho técnico:  
• Caligrafia, escalas, 

padronização e 
apresentação de 
folhas de desenho, 
instrumentos de 
desenho e seu 
emprego, tipos de 
linha, cotagem, 
convenções de 
materiais e 
elementos de 
construção e 
convenções 
topográficas.  

 
2. Desenho geométrico:  

• Componentes 
geométricos e 
definições de 
elementos básicos, 
construções 
fundamentais.  

 

Aulas práticas em sala de aula, para o desenvolvimento de desenhos 
técnicos através do desenho em prancheta onde os alunos 
desenvolverão as noções básicas do emprego dos instrumentos e 
aplicarão nestes, todas as normas, simbologias e convenções. Através de 
um desenvolvimento sistemático e progressivo. Sendo que para isso os 
mesmos se utilizarão paralelamente dos conhecimentos adquiridos no 
desenvolvimento dos componentes anteriores (maquetes eletrônicas) 
aplicando-os de maneira técnica. 
Para que as habilidades e competências acima possam ser 
desenvolvidas pelos alunos as aulas se darão em quatro etapas: 

21 / 07 a 01 / 12 

1- Introdução ao desenho técnico através de aulas teóricas onde serão 
abordadas a historia do desenho técnico e suas relações com as 
diversas áreas da arquitetura e engenharia, conceituação das 
principais normas técnicas relacionadas a disciplina 

21 / 07 a 04 / 08 

2- Teoria e prática na aplicação das referidas normas para aplicação de 
escrita técnica  11 / 08  

3- Teoria e prática na aplicação de escalas de desenho (numéricas e 
gráficas) 18 / 08 a 25 / 08 

4- Pratica para utilização dos instrumentos de desenho por meio de 
representação de retas (verticais, horizontais e inclinadas), 
circunferências, semi círculos na aplicação de réguas, esquadros e 
suas associações, compassos, etc. 

01 / 09 a 17 / 09 

5- Prática com utilização dos instrumentos no desenho de vistas 
principais de objetos (consolidação das técnicas aprendidas) 22 / 09 a 17 / 11 
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3. Desenho arquitetônico:  

• Desenho de 
observação, etapas 
do projeto.  

 
4. Desenho arquitetônico:  
Sistemas de projeções, 
projeções ortogonais, 
perspectiva isométrica, 
militar, cavaleira e cônica. 

6- Teoria e pratica para conceitos preliminares de vistas, plantas e cortes 
em edificações com o desenvolvimento de vistas principais de 
edifícios e planta de cobertura 

24 / 11 a 01 / 12 

 
 
IV – Procedimentos de Avaliação 
Componente Curricular:                                                                                                                   Módulo: 
 

Competência 
 (por extenso) Indicadores de Domínio Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

 
Elaborar em formato 
gráfico desenhos e 
esboços.  
 
Desenvolver estudos 
preliminares de projetos 
arquitetônicos. 
 
 
Desenvolver estudos 
preliminares de projetos 
arquitetônicos. 
 

Interpretar e aplicar técnicas 
de desenho técnico 

Trabalhos individuais e 
em duplas desenvolvidos 
em sala de aula 

Qualidade e coerência Percepção adequada e 
índice de acertos 

Aplicar normas e 
convenções  na elaboração 
de projetos 

Trabalhos individuais e 
em duplas desenvolvidos 
em sala de aula 

Organização e qualidade Conteúdo técnico 
adequado e coerente 

Conhecer os parâmetros do 
projeto 

Trabalhos em duplas 
desenvolvidos em 
laboratório de informática 

Interpretação, raciocínio e 
organização 

Desenvoltura e cronologia 
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Representar desenhos 
técnicos em diferentes 
escalas aplicando normas 
e convenções.  
 
 
 
Representar desenhos 
técnicos em diferentes 
escalas aplicando normas 
e convenções.  
 

Conhecer os parâmetros do 
projeto 

Trabalhos em duplas 
desenvolvidos em 
laboratório de informática 

Interpretação, raciocínio e 
organização 

Desenvoltura e cronologia 

Interpretar, aplicar técnicas 
e normas em projetos 

Trabalho individual Qualidade, coerência, 
raciocínio e organização 

Percepção, índice de 
acertos, conteúdo técnico. 

Centro Paula Souza – 2014  



V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 
• Apostila de Introdução à Geometria Descritiva 
• Desenho Arquitetônico – G. A. Montenegro 
• Arte de Projetar em Arquitetura – Neufer 
 
 
VI – Estratégias de Recuperação para Alunos com Rendimento Insatisfatório 
Aplicação de trabalhos individuais e monitoramento do aprendizado em sala de aula. 
 
 
VI – Outras Observações/ Informações 

Todas as atividades serão através do desenvolvimento dos conteúdos teóricos aplicados na 
prática em sala de aulas ou laboratório de informática onde será fundamental a presença dos 
alunos, por se tratar de um desenvolvimento progressivo, deste modo as avaliações se darão no 
decorrer do semestre, sendo entre outros, considerado o comprometimento e assiduidade dos 
mesmos, inexistindo a avaliação por meio de provas, a menos que estritamente necessário.  
 
 
VII – Identificação: 

Nome do professor(a):Wagner Pereira de Souza 
Assinatura:                                                                                        Data:15 / 07 / 2014 

 
VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

Consta do Plano de Trabalho Docente as competências definidas para o componente 
curricular. 

Nome do coordenador(a): Wagner Pereira de Souza 

Assinatura:                                                                                        Data:15 / 07 / 2014 
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ETEC DR CELSO CHARURI 

Código: 124 Município: CAPÃO BONITO 

Eixo Tecnológico: TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO DE TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 

Habilitação Profissional:  INFRAESTRUTURA 

Qualificação: NÍVEL MÉDIO DE ASSISTENTE TÉCNICO 
EM INSTALAÇÕES PREDIAIS Módulo: 1° 

Componente Curricular: INFORMATICA APLICADA A CONSTRUÇÃO CIVIL 

C.H. Semanal: 02 Professor: WAGNER PEREIRA DE SOUZA 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à 
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das 
competências previstas nesse componente curricular. 
 

• Aplicar normas, métodos, técnicas e procedimentos estabelecidos, visando à qualidade e 
produtividade dos processos construtivos e de segurança dos trabalhadores. 

• Elaborar projetos arquitetônicos. 

• Elaborar representação gráfica de projetos de instalações hidro sanitárias.  

• Elaborar representação gráfica de projetos de instalações elétricas.  

• Representar graficamente os serviços a serem executados, como também redigir documentos 
comerciais técnicos. 

• Desenvolver atividades relativas a estudos, programação, acompanhamento e controle dos serviços 
de instalações civis. 

• Elaborar memoriais técnico-descritivos. 

• Supervisionar os serviços de organização, segurança e limpeza da obra. 

• Demonstrar capacidade de relacionamento para o trabalho em equipe e utilizar a comunicação como 
um instrumento de trabalho. 

Plano de Trabalho Docente – 2014 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
         
 
Componente Curricular:   Informática Aplicada a Construção Civil                          MÓDULO : 1°                                                                                                       
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1. Elaborar textos, planilhas e 
apresentações eletrônicas.  
2. Aplicar programas computacionais na 
execução de desenhos e projetos.  

1.1. Utilizar sistema de apresentação eletrônica.  
1.2. Utilizar editor de textos.  
1.3. Utilizar planilhas eletrônicas.  
2.1. Usar aplicativos de desenho auxiliado por 
computador.  

1. Noções de apresentação eletrônica:  
 P owe r P oint  
 
2. Noções de editor de texto:  
 Word  
 
3. Noções de planilha eletrônica:  
 Exce l  
 
4. Noções de desenho auxiliado por 
computador (AutoCAD)  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Informática Aplicada a Construção Civil                                        MÓDULO : 1°                                                                                                                                                                                                               
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 
Usar aplicativos de desenho 
auxiliado por computador.  

Noções de desenho auxiliado 
por computador (AutoCAD)  

Exposição dialogada com exercícios práticos em 
grupo e ou individual para que o aluno desenvolva 
as habilidades.  
Aulas práticas de laboratório e trabalho grupo  

 
18/07 a  12/12 

Utilizar editor de textos.  Noções de editor de texto:  
• Word  

 

Exposição dialogada com exercícios práticos em 
grupo e ou individual para que o aluno desenvolva 
as habilidades  
Aulas práticas de laboratório e trabalho. grupo e 
ou individual  

 
22/08 a 29/08 

Utilizar planilhas eletrônicas.  Noções de planilha eletrônica:  
• Excel  

 

Exposição dialogada com exercícios práticos em 
grupo e ou individual para que o aluno desenvolva 
as habilidades.  
Aulas práticas de laboratório e trabalho grupo e ou 
individual  

 
24/10 a 31/10  

Utilizar sistema de 
apresentação eletrônica.  

Noções de apresentação 
eletrônica:  
 Power Point  
 

Exposição dialogada com exercícios práticos em 
grupo e ou individual para que o aluno desenvolva 
as habilidades.  
Aulas práticas de laboratório e trabalho grupo  

 
05/12  a  12/12 

 
 
IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular:  Informática Aplicada a Construção Civil                                           MÓDULO : 1°                                                                                                                                                                                                                    
 

Competência 
 (por extenso) Indicadores de Domínio Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

Centro Paula Souza – 2013  
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Elaborar textos, planilhas e 
apresentações eletrônicas.  
 
 

 
Utilizar sistema de 
apresentação eletrônica.  
Utilizar editor de textos.  
Utilizar planilhas eletrônicas.  
Bases: Noções de 
apresentação eletrônica: 
Power Point.  
Noções de editor de texto: 
Word.  
Noções de planilha 
eletrônica: Excel.  
 

1. Exercício pratico  1. Clareza de ideias  
1. Sequencia lógica  
1. Relacionamento de 
ideias  

1. Atendimento das regras  
1. Domínio das técnicas  
1. Cumprimento de prazo  

2. Observação direta  2. Relacionamento de 
ideias  
2. Postura adequada  

2. Coerência e coesão  
2. Participação em sala de 
aula  

Aplicar programas 
computacionais na 
execução de desenhos e 
projetos.  
 
 

Utilização de aplicativos de 
desenho auxiliado por 
computador.  
Bases: Noções de desenho 
auxiliado por computador 
(AutoCAD)  
 

1. Exercício pratico  1. Clareza de ideias  
1. Sequencia lógica  
1. Relacionamento de 
ideias  

1. Atendimento das regras  
1. Domínio das técnicas  
1. Cumprimento de prazo  

2. Observação direta  2. Relacionamento de 
ideias  
2. Postura adequada  

2. Coerência e coesão  
2. Participação em sala de 
aula  
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 
Apostilas de conceitos básicos de Word, Excel, Power Point e  materiais específicos para Autocad 
encontrados em sites como:  
 

(a) - http://www.apostilando.com/ 
(b) - http://www.ecivilnet.com/ 
(c) - www.cadblocos.arq.br/ 
(d) - www.autocad360.com 
(e) AutoCAD 2010 – curso básico Material de aopio ao aluno , 1ªed, São Paulo, 

CEETPS/SERT/Autodesk/Digicad, 2010  
(f) http://apostilas.netsaber.com.br/  

 
 
VI – Estratégias de Recuperação Contínua e Paralela  (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
 
Correção dos exercícios práticos tirando dúvidas.  
Acompanhamento nas tarefas desenvolvidas, efetuando recuperação paralela à atividade não 
satisfatória com a aplicação de exercícios complementares.  
Recuperação paralela e ou contínua por meio de trabalhos práticos aos alunos e ou grupo 
que não obteve rendimento satisfatório, objetivando atender as dificuldades dos mesmos.  

 

 
 
VII– Identificação: 
Nome do professor: Wagner Pereira de Souza 
Assinatura:                                                                                        Data: 15/07/2014 

 
VIII – Parecer do Coordenador de Área: 
Nome do coordenador(a): Wagner Pereira de Souza 
Assinatura:                                                                                        Data:  15/07/2014 
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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à 
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das 
competências previstas nesse componente curricular. 

 

• Coletar amostras e realizar ensaios laboratoriais e de campo relativos aos 
materiais básicos de construção civil. 

• Controlar o estoque e o armazenamento de materiais. 

• Controlar a qualidade de materiais e sistemas construtivos. 

• Elaborar orçamentos de materiais, equipamentos e mão-de-obra, com cotação 
de preços de insumos e serviços. 

• Negociar preços, prazos de entrega e condições de pagamentos de produtos e 
serviços. 

• Selecionar fornecedores. 

• Consultar estoque. 

• Inspecionar a qualidade dos materiais e serviços. 

• Racionalizar o uso dos materiais. 
 

  

Centro Paula Souza – 2014 



 
Administração Central 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC 
 
 
 
V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

1) Apresentação Áudio Visual do Programa “Mãos a Obra” e outros. 

2) Apostilas preparadas pelos docentes. 

3) “Mecânica dos Solos e suas aplicações” – Homero Pinto Caputo – Livros Técnicos e 
Científicos Editora SA. 

4) “Técnicas de Construção Civil e Construção de Edifícios” - José Antonio de Milito 

5) Amostras de materiais de construção com a respectiva classificação. 

6) Amostras dos materiais componentes do cimento Portland em cada fase do Processo de 
produção. 

7) Catálogo de produtos comerciais para correlacionar teoria x prática. 

8) Visitas técnicas a feiras, exposições e fabricas durante o semestre letivo 

 
VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

• A recuperação contínua deverá ser inserida no trabalho pedagógico realizado no dia a 
dia da sala de aula e decorre da avaliação diagnóstica do desempenho do aluno, 
constituindo intervenções imediatas, dirigidas às dificuldades específicas, assim que 
estas forem constatadas. Quando forem problemas de frequência e dificuldades 
cognitivas serão encaminhados ao Orientador Educacional. 

• Trabalhos específicos, com acompanhamento individual. 
 

 
 
 
VII– Identificação: 

Nome do professor: Anderson Ferreira 
Assinatura:                                                                                        Data: 15/07/2014 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

Nome do coordenador: WAGNER PEREIRA DE SOUZA 

Assinatura:                                                                                        Data: ___/___/___ 

 

Centro Paula Souza – 2014 



 
Administração Central 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC 
 
II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 
Componente Curricular:      Estudo do Solo e de Materiais na Construção Civil                                               Módulo: I 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificar o perfil geológico do subsolo 
por meio de técnicas de sondagem 
para classificá-lo. 
 
 
Correlacionar resistência do solo e 
sistemas de fundação. 
 
 
 
Avaliar propriedades e características 
de materiais de construção básicos. 
 
 
 
Analisar métodos de ensaios 
tecnológicos dos materiais de 
construção. 
 

1.1 
 
 
1.2 
 
1.3 
 
1.4 
 
 
1.5 
 
2.1 
 
2.2 
 
 
 
 
 

Verificar Normas Técnicas referentes aos 
procedimentos na construção civil. 
 
Acompanhar execução de sondagem. 
 
Coletar amostras de solo para ensaios 
laboratoriais e de campo. 
 
Identificar métodos de classificação dos 
solos. 
 
Compilar resultados de sondagem. 
 
 Aplicar resultados de sondagem. 
 
Executar graficamente fundações diretas e 
seu respectivo pré-dimensionamento. 
 
 
 
 
 

1 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
 

Especificações Técnicas e Normalização 
(ABNT) 
 
Estudo do solo: 

• Origem e formação do solo; 
• Classificação quanto à origem e 

formação; 
• Tipos de solo; 
• Identificação Visual e Táctil; 
• Plasticidade e consistência do 

solo 
 
 
Prospecção do subsolo: 

• Processos, perfis e relatórios de 
sondagem. 

 
Capacidade de carga do solo com 
sistemas de fundações 
 
Pré-dimensionamento e representação 
gráfica de sapatas diretas 
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3.1 
 
 
3.2 
 
 
4.1 
 
4.2 
 
4.3 
 
4.4 
 
4.5 
 

 
Utilizar materiais básicos de construção, 
segundo suas propriedades e 
características. 
 
Identificar e classificar agregados. 
  
Coletar amostras de agregados para 
ensaios laboratoriais. 
 
Selecionar equipamentos e ensaios. 
 
Realizar ensaios laboratoriais e de campo. 
 
Verificar resultados de ensaios laboratoriais 
e de campo. 
 
Apresentar relatórios técnicos dos ensaios. 
 

6 
 
 
7 
 
8 
 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
11 
 
 

Propriedades Físicas e Mecânicas dos 
Materiais. 
 
Classificação dos Materiais de 
Construção. 
 
Estudo das rochas. 
 
Agregados para concretos e argamassas 

• Definição; 
• Classificação; 
• Características e Propriedades   
o massa específica; 
o massa unitária;  
o teor de umidade e absorção;  
o inchamento;  
o granulometria;  
o substâncias nocivas; 
o pulverulento; 
o argila em torrões. 

 
Noções Básicas para a escolha dos 
materiais de construção: 

o Técnico;  
o Econômico; 
o Ambiental; 
o Estético. 

 
Métodos de ensaios dos Agregados. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular:      Estudo do Solo e de Materiais na Construção Civil                                               Módulo: I 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 
Verificar Normas Técnicas 
referentes aos 
procedimentos na 
construção civil. 
 
 

Especificações Técnicas e 
Normalização (ABNT) 
 

Leitura de material de apoio com exposição 
de tópicos em lousa. 
 
Pesquisa das Normas técnicas relacionadas 
essa disciplina. 
 

17/07 a 24/07 
 

 
-Acompanhar  execução de 
sondagem. 
-Coletar  amostras de solo -
para ensaios laboratoriais e 
de campo. 
-Identificar métodos de 
classificação dos solos. 
-Compilar resultados de 
sondagem. 
-Aplicar resultados de 
sondagem. 
 

Estudo do solo: 
• Origem e formação do 

solo; 
• Classificação quanto à 

origem e formação; 
• Tipos de solo; 
• Identificação Visual e 

Táctil; 
• Plasticidade e 

consistência do solo 
 
Prospecção do subsolo: 

• Processos, perfis e 
relatórios de 
sondagem. 

 
 
 

Aulas expositivas com utilização de recursos 
áudio visuais, textos de apoio, artigos. 
 
Aulas práticas e simulações em laboratório. 
 
Apresentações expositivas de grupos. 
 
Seminários, exercícios e debates 
 

31/07 a 14/08 
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-Executar graficamente 
fundações diretas e seu 
respectivo pré-
dimensionamento. 

Capacidade de carga do solo 
com sistemas de fundações 
 
 
Pré dimensionamento e 
representação gráfica de 
sapatas diretas 
 
 

Leitura de material de apoio com exposição 
de tópicos em lousa. 
 
Aulas expositivas com utilização de recursos 
áudio visuais, textos de apoio, artigos. 
 
 
Exercícios e debates. 
 
 
 

21/08 a 04/09 

Utilizar materiais básicos de 
construção, segundo suas 
propriedades e 
características. 

Propriedades Físicas e 
Mecânicas dos Materiais. 
 
Classificação dos Materiais de 
Construção. 
 
 

Leitura de material de apoio com exposição 
de tópicos em lousa. 
 
Aulas expositivas com utilização de recursos 
áudio visuais, textos de apoio, artigos. 
 
Aulas práticas e simulações em laboratório. 
 
Seminários, exercícios e debates. 
 
 
 

11/09 a 25/09 
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Identificar e classificar 
agregados. 
 
 
Coletar amostras de 
agregados para ensaios 
laboratoriais. 
 
Selecionar equipamentos e 
ensaios. 
 
Realizar ensaios laboratoriais 
e de campo. 
 
 
 
Verificar resultados de 
ensaios laboratoriais e de 
campo. 
 
 
 
Apresentar relatórios técnicos 
dos ensaios. 
 

Estudo das rochas. 
 
Agregados para concretos e 
argamassas 

• Definição; 
• Classificação; 
• Características e 

Propriedades   
o massa específica; 
o massa unitária;  
o teor de umidade e 

absorção;  
o inchamento;  
o granulometria;  
o substâncias nocivas; 
o pulverulento; 
o argila em torrões. 

 
Noções Básicas para a escolha 
dos materiais de construção: 

o Técnico;  
o Econômico; 
o Ambiental; 
o Estético. 

 
Métodos de ensaios dos 
Agregados. 
 

Leitura de material de apoio com exposição 
de tópicos em lousa. 
 
Aulas expositivas com utilização de recursos 
áudio visuais, textos de apoio, artigos. 
 
Aulas práticas e simulações em laboratório. 
 
Apresentações expositivas de grupos. 
 
Seminários, exercícios e debates. 

02/10 a 13/11 
 

Apresentar relatórios técnicos 
dos ensaios. 
 

Métodos de ensaios dos 
Agregados. 
 

Seminário, exercícios e debates 
Avaliação Final  20/11 a 11/12 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular:      Estudo do Solo e de Materiais na Construção Civil                                               Módulo: I 
 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de 
Domínio 

Instrumentos de 
Avaliação 

Critérios de 
Desempenho 

Evidências de 
Desempenho 

1. Avaliar propriedades e 
características de materiais 
de construção básicos. 
2.Identificar metodologias de 
classificação de solos. 
3.Identificar o perfil 
geológico do subsolo. 
4.Identificar os diferentes 
sistemas de sondagem do 
subsolo. 
5.Interpretar resultados de 
sondagem. 
6. Correlacionar resistência 
do solo e fundações. 
7. Classificar materiais 
básicos de construção. 
8.Analisar amostras de 
materiais básicos de 
construção. 

Identificação dos solos, 
fundações diretas e materiais 
de Construção, processos de 
produção, aplicações 
consagradas e emprego de 
materiais alternativos, quando 
necessário. 

Pesquisa e apresentação 
escrita / oral 
 
Relatórios de práticas / 
ensaios / experimentos 
 
Avaliação escrita individual 
 
Observação direta 
 
Autoavaliação 

• Portfólios  
• Entrevistas 

 
Exercícios de aplicação 
realizados em sala de aula, 
referentes a cada tópico. 
 
 
Seminários apresentados 
pelos alunos, de forma que 
enriqueçam os tópicos 
apresentados pelos 
docentes. 
 
 

 
Correlação entre os 
materiais apresentados na 
Teoria e no Cotidiano da 
Construção Civil. 

Respostas lógicas, 
coerentes, completas de 
acordo com o questionado. 
 
Síntese escrita do conteúdo 
solicitado. 
 
Assiduidade 
 
Participação aula, 
seminários, laboratório. 
 
Responsabilidade com 
materiais e com datas de 
apresentação de trabalhos 
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ETEC: Dr. Celso Charuri 

Código: 124 Município: Capão Bonito 

Eixo Tecnológico: Infraestrutura 

Habilitação Profissional: Técnica de nível médio de técnico em edificações 

Qualificação: Sem certificação técnica 
Módulo: I 
 2º Semestre - 2014 

Componente Curricular: Técnicas e práticas construtivas da infraestrutura. 

C. H. Semanal: 5 Professor: Cirilo Arcanjo Ramos 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 

profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 

componente curricular. 

 

 Aplicar normas, métodos, técnicas e procedimentos estabelecidos visando à qualidade, 

produtividade e custos dos processos construtivos e de segurança dos trabalhadores.  

 Executar e auxiliar os trabalhos de levantamentos topográficos, locações e demarcações 

dos terrenos, sabendo realizar os relatórios pertinentes ao assunto tratado e analisar 

resultados obtidos nestes procedimentos realizados. 

 Supervisionar a execução de projetos, coordenando a equipe de trabalho, analisando as 

interfaces das plantas e especificações de um projeto, detalhes construtivos fazendo uma 

integração de todo o conjunto de projetos “Arquitetônico, estrutural, elétrico, hidráulico, 
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 sanitário etc. com seus respectivos memoriais”. 

 Acompanhar a execução de sondagens e realizar suas medições. 

 Coordenar o manuseio, o preparo e o armazenamento dos materiais e equipamentos de 

construção civil. 

 Fazer um rigoroso controle de recepção de materiais verificando o quantitativo e 

qualitativo segundo as normas e visando economia ao processo construtivo. 

 Intervir caso necessário, propondo alternativas de uso de materiais, técnicas e de fluxos de 

circulação de materiais, pessoas e equipamentos, tanto em escritórios quanto em canteiro 

de obra, visando harmonia, rendimento e qualidade em todo processo construtivo. 

 Elaborar cronogramas físico, financeiro e orçamentos, orientando, acompanhando e 

controlando as etapas da construção. 

 Realizar ensaios tecnológicos de laboratório e de campo. 

 Além das competências gerais o TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES ao concluir o curso deverá ter 

condições de conduta e postura em suas atividades profissionais visando credibilidade e 

confiabilidade em seu trabalho. Destacando ainda algumas características que ajudará no 

sucesso profissional, a saber: Pontualidade nos compromissos assumidos; Disciplina de 

horário; Postura e ética profissional; seriedade e respeito; comprometimento com a 

qualidade da prestação de serviço; organização, qualidade e confiabilidade nos serviços 

prestados Honestidade, Atualizando de forma contínua e permanente. 

Centro Paula Souza – 2014 



 
Administração Central 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC 
 
II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 
Componente Curricular:     Técnicas e práticas construtivas da infraestrutura.                                                          Módulo: 1º Módulo – 2º semestre - 2014 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1 Especificar serviços de limpeza de terreno e 
movimento de terra. 1 Acompanhar execução de fundações. (1 e 2) 1 

Trabalhos Preliminares: Limpeza do terreno; 
Nivelamento; Serviços de movimento de terra 
(importância e tipos); Métodos de locação da 
obra. 
 

2 
Identificar máquinas e equipamentos 
utilizados na Construção Civil para infra-
estrutura. 

2 Aplicar parâmetros para escolha do sistema de 
fundação. (1 e 2) 2 

Fundação: Tipos (direta ou rasa: Sapata 
corrida e radier – indireta ou profunda: brocas, 
estacas, tubulões); Critérios para escolha do 
sistema de fundação; Drenagem de arrimos e de 
fundações; Equilíbrio e tratamento de taludes. 
 

3 Identificar os diferentes tipos de fundação. 3 
Apontar/ apropriar produtividade de máquinas e 
equipamentos utilizados na Construção Civil para 
infra-estrutura. (3)  

3 
Máquinas, equipamentos e ferramentas 
utilizados nos serviços de limpeza do terreno, 
movimentam de terra e fundações. 

4 Identificar parâmetros para escolha do 
sistema de fundação. 4 

Acompanhar e registrar serviços de limpeza de 
terreno e movimento de terra. (3 e 4) 
 

4 Locação da obra – tipos. 

5 Especificar serviços de locação de obras. 5 Aplicar técnicas construtivas de infra-estrutura. (5) 5 
Processos construtivos de fundações: 
 Brocas; 
 Sapata corrida. 

6 Avaliar sistemas construtivos para infra-
estrutura. 6 Acompanhar e registrar serviços de locação de 

obra. (6) 6 

Processos de impermeabilização de fundações – 
NBR 9689 – Materiais e Sistemas para 
Impermeabilização. 
 

    7 Normas técnicas. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular:     Técnicas e práticas construtivas da infraestrutura.                                                          Módulo: 1º Módulo – 2º semestre – 2014. 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

4- Acompanhar e registrar 
serviços de limpeza de terreno 
e movimentação de terra. 
3 – Apontar / apropriar 
produtividade de máquinas e 
equipamentos utilizados na 
construção civil para infra-
estrutura. 
 

1 – Trabalhos preliminares: 
Limpeza do terreno; nivelamento; 
serviços de movimento de terra 
(importância e tipos); Métodos de 
locação da obra (4,6) 
3 – Máquinas, equipamentos e 
ferramentas utilizados nos 
serviços de limpeza do terreno, 
movimento de terra e fundações 
(3). 
 

Aulas teóricas expositivas em lousa e dialogadas 
com alunos; apresentações em data show de 
imagens e vídeos; aulas práticas aulas de 
laboratório; estudos de casos, análises de fotos e 
fatos descritos; relatório de artigos; relatório 
sobre aula prática 

 
17/ 07 a 07 / 08  

6 – Acompanhar e registrar 
serviços de locação de obra. 
 

6 – Locações de obra  

 Fechamento do terreno (tapume) (simulação de 
locação de uma obra), Aplicação prática de 
locação de obra- Uso de equipamentos de 
locação. Locação e implantação do canteiro 
(escritório, barraco de ferramentas e material, 
depósitos, mesas de ferragem, mês de forma, etc... 

 
08 / 08 a 05 / 09 

 

. 
5 – Aplicar técnicas 
construtivas de infra-
estrutura 
2 – Aplicar parâmetros para 
escolha do sistema de 
fundação 

7- Normas técnicas (1, 2, 3, 4, 5, 
6) 
 
 

Aulas teóricas expositivas e dialogadas com 
alunos, aulas de laboratório, grupos de estudo e 
pesquisas, exercícios escritos Debates, e 
apresentações de atividades. Relatórios. 

 
08 / 09 a 02 / 10 
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3 – Apontar/apropriar 
produtividade de máquinas e 
equipamentos utilizados na 
construção civil para infra-
estrutura 

8 – EPI’s e EPC’s utilizados (3) Aula expositiva e dialogada com alunos bem 
como apresentação de equipamentos  

 
06 / 10 a 31 / 10 

 

1 – Acompanhar execução de 
fundações 

2– Tipos de fundação 
5 - Processos construtivos de 
fundações: 
 Brocas; 
 Sapata corrida. 

 

Aula expositiva e dialogada, simulação em aula 
prática, exercícios escritos, pesquisas,  

 
03 / 11 a 12 / 12 

 
 

 
 
 
IV – Procedimentos de Avaliação 
 

Componente Curricular:     Técnicas e práticas construtivas da infraestrutura.                                                          Módulo: 1º Módulo – 2º semestre – 2014. 
 
 

Competência Indicadores de Domínio Instrumentos de 
Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

1. Identificar máquinas e 
equipamentos utilizados na 
Construção Civil para infra-
estrutura. 
 
 
2. Especificar serviços de 
limpeza de terreno e 
movimento de terra. 
 

Especificar procedimentos e 
serviços de limpeza de terreno 
e movimentação de terra; 
 
 
Especificar métodos, 
equipamentos e ferramentas 
para locação de uma obra; 
 
 

 
Avaliação escrita; 

 
Pesquisa e 
apresentação; 

 
Observação direta; 
 

Atividades práticas; 
 

 
Domínio dos processos 
práticos e equipamentos; 
 
Envolvimento e coerência; 
 
Pesquisa com conteúdo 
objetivo, originalidade, 
iniciativa e criatividade; 
 

 
Espera-se que ao final do 
módulo o aluno seja capaz de 
descrever, conhecer, dominar 
e executar uma locação de 
obra; 
 
 
Analisar o tipo de fundação 
apropriada para uma 
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3. Especificar serviços de 
locação de obras. 
3.1. Identificar os diferentes 
tipos de fundação. 
 
 
4. Identificar parâmetros 
para escolha do sistema de 
fundação. 
 
 
5. Identificar máquinas e 
equipamentos utilizados na 
Construção Civil para infra-
estrutura. 
 
6. Avaliar sistemas 
construtivos para infra-
estrutura. 
 

Aplicar parâmetros para 
escolha do sistema de 
fundação; 
 
 
Aplicar técnicas construtivas 
de infra-estrutura e 
equipamentos utilizados; 
 
 
Conhecer diferentes tipos de 
fundações; 
 
 
Acompanhar execução de 
fundações. 

 Relatórios técnicos e 
resumos; 
 
Simulações. 
 
Atividades práticas; 
 
Participação e conceitos 
 

Relatórios técnicos, com 
precisão e clareza; 
 
Participação Pesquisa com 
conteúdo objetivo, 
originalidade, iniciativa e 
criatividade; 
 
Relatórios técnicos, com 
precisão e clareza; 
Participação; 
 
Envolvimento e coerência; 
 
Forma de apresentação 
técnica e criativa.. 

determinada obra; 
 
Conhecer materiais de 
segurança, dominar com 
eficiência um canteiro de 
obras. 
 
Ser capaz de fazer uma 
leitura de detalhes do 
desenho técnico de uma 
estrutura de fundação,  
 
Distribuir corretamente o 
fluxo de material para um 
perfeito andamento da obra. 
 
Espera-se que ao final do 
módulo o aluno adquira 
conhecimento e experiências; 
e esteja  preparado para se 
inserir  neste mercado de 
trabalho tão evidenciado e 
necessitado de mão de obra 
qualificada. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

 Técnicas e Práticas Construtivas para Edificação, Julio César Pereira Salgado, Editora Erica, 

São Paulo, 2009. 
 Manual da Construção, Volume 1, Eng. G. Baud, Hemus Livraria editora LTDA, São Paulo. 
 Apostila de Fundações, Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 2002. 
 ABNT NBR 6122 – Projeto e execução de Fundações, 1996. 
 Vídeos da Série “Mãos à Obra”. 
 Vídeos educacionais e institucionais, slides e relatórios dos processos construtivos da infra-

estrutura, baseados em pesquisas na Internet. 
 Pesquisas de conteúdos e artigos dispostos na Internet. 

 
 
VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de 
aprendizagem) 
 
A recuperação contínua será realizada de forma simultânea à aula através de trabalhos, exercícios e 

pesquisas pré-agendadas. Também em atividades práticas onde o aluno poderá elucidar suas dúvidas 

 
 
 
 

VII– Identificação: 
Nome do professor: Cirilo Arcanjo Ramos 
Assinatura:                                                                                                                  Data: 17 / 07 /2014 
 

VIII – Parecer do Coordenador de Área: 
Nome do coordenador: 
Assinatura:                                                                                                                                    Data:        
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ETEC  Dr. Celso Charuri 

Código: 124 Município: Capão Bonito -SP 

Eixo Tecnológico:  Construção Civil 

Habilitação Profissional:  Sem certificação Técnica 

Qualificação: Habilitação Profissional Técnica de Nível 
Médio de TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES Módulo: 1º 

Componente Curricular:  Linguagem , Trabalho e Tecnologia 

C.H. Semanal:  02 Professor: Profª Cristina Beatriz da Cruz 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à 
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das 
competências previstas nesse componente curricular. 
 
1-Efetuar levantamentos de campo, tais como: medições  planialtimétricas,  localização 
de instalações civis e respectivas descrições perimétricas.  
2- Desenvolver atividades relativas a estudos de viabilidade técnica de 
empreendimentos de construção civil, em observância à legislação de uso e ocupação 
do solo ambiental.   
3- Coletar amostras e realizar ensaios laboratoriais e de campo relativos aos materiais 
básicos de construção civil. 
4- Supervisionar serviços de prospecção de subsolos. 
5- Supervisionar a execução de serviços de fundação. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular     
 
Componente Curricular: Linguagem, Trabalho e Tecnologia   
 Módulo: 1º 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

 1.Comunicar-se de maneira clara e 
objetiva. 
 
2. Distinguir e elaborar diferentes tipos de 
texto. 
 
3. Elaborar e interpretar textos de 
linguagem verbal, visual e enunciados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Aplicar dispositivos da língua, especialmente as 
sinalizações do discurso citado e os recursos da 
pontuação.  
 
2. Produzir memoriais descritivos e relatórios e 
demais documentos na área da construção civil.  
 
3. Aplicar tecnologias de apoio tais como o 
dicionário e a gramática; programas de edição de 
texto e de apoio como autoresumo e 
autocorreção, projeção, retroprojeção, áudio, 
vídeo e multimídia. 
 
 

 1. Conceituação de gêneros de discurso 
 
2. Noções sobre teorias de tipologia textual. 
 
3. Relatórios de vistorias e de ensaios 
 
4. Memorandos e apresentação de serviços. 
 
5. Requerimentos, ofícios e petições. 
 
6. Glossário Técnico Aplicado. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular:    Linguagem , Trabalho e Tecnologia                                                                                                            
Módulo: 1º 

Habilidade Bases 
Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1.Aplicar dispositivos da língua, 
especialmente as sinalizações do discurso 
citado e os recursos da pontuação. 

1. Conceituação de 
gêneros de discurso 
(1) 
 

Apresentação clara e descritiva de conceitos, 
exemplos, especificações  
Utilização de quadro negro e giz 

 
17/07 a 14/08 

2.Produzir memoriais descritivos e 
relatórios e demais documentos na área da 
construção civil..  
 

2. Noções sobre 
teorias de tipologia 
textual 
(1,2,3) 

Apresentação de diferentes  Tipologias textuais, 
aulas expositivas com utilização de recursos 
audiovisuais, projeto de leitura com pesquisa e  
textos, técnicos e redação. 

 
21/08 a 18/09 

3. Aplicar tecnologias de apoio tais como o 
dicionário e a gramática; programas de 
edição de texto e de apoio como 
autoresumo e autocorreção, projeção, 
retroprojeção, áudio, vídeo e multimídia..  
 

3. Relatórios de 
vistorias e de ensaios 

Linguagem verbal e oral 
Elaboração escrita do texto em sala 
Apresentação de seminários 
 

 
25/09 a 30/10 

 

4. Memorandos e 
apresentação de 
serviços. 
 
5. Requerimentos, 
ofícios e petições.  
 
6. Glossário Técnico 
Aplicado 

 Treinamento das diferentes linguagens 
visual,verbal  

Apresentação de textos e exercícios  

Utilização de equipamentos de multimídia.  

Interpretação de enunciados 

-Elaboração de correspondências em sala  

conforme  modelos apresentados. 

-Seminário sobre de Relatório de Vistoria 

 
 
 
 
 
06/11 a 12/12 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular:    Linguagem , Trabalho e Tecnologia                                                                                                     
Módulo: 1º 

Competência 
 (por extenso) Indicadores de Domínio Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

 
1.Comunicar-se de maneira 
clara e objetiva. 
 
2. Distinguir e elaborar 
diferentes tipos de texto. 
 
3. Elaborar e interpretar textos 
de linguagem verbal, visual e 
enunciados 

Comunicação verbo-visual 

 

 

2. Aplicação correta da 
linguagem 

 

3. Discussão e integração entre 
os componentes dos grupos 

Avaliação escrita/trabalhos 
em grupo. 
 
Trabalhos em sala, estudo 
de casos. 
 
 
-Produção de redação e 
dissertação. 
 
- Seminário relatório de 
vistoria 
 
- Avaliação escrita do 
conteúdo. 
 
- Pesquisa e apresentação, 
trabalhos em sala. 
 
 
 

Clareza de idéias, atenção e 
objetividade. 
 
 
Organização, qualidade, 
interesse e organização. 
 
 
 
 
Atenção, interesse 
participação e envolvimento. 
 
Participação, cooperação, 
criatividade, viabilidade e 
cumprimento de prazos. 
 

Coerência com os temas 
estudados. 
 
 
Apresentação de resultados 
claros. 
 
 
 
Síntese oral e escrita 
objetivas. 
 
 
 
Metodologia de 
desenvolvimento, resultados 
aplicáveis. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 
Apostila desenvolvida pelo professor. 
Apresentações elaboradas em sistema multimídia pelo professor 
Revistas, jornais, editais, publicações cientificas. 
 
VI – Estratégias de Recuperação Contínua e Paralela  (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
Martins, Dileta e Zilberknop, Lubia – Português Instrumental – Ed. Atlas, 2004 
Gold, Miriam – Redação Empresarial – Pearson Prentice Hall – 2005 
Emediato, Wander – A Fórmula do Texto – Geração Editorial – 2005 
Pimentel, Carlos – Português Descomplicado – Ed. Saraiva - 2004   
Salgado,Julio – Técnicas e Práticas Construtivas para Edificação – Ed.Érica, 2009.  
Site: w.w.w.google.com.br 
Linguagem, Trabalho e Tecnologia- Livro Centro Paula Souza 
 
 
VII– Identificação: 

Nome do professor: Cristina Beatriz da Cruz 
Assinatura:                                                                                        Data: 15/07/2014 

 
VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

 

Nome do coordenador:  Wagner  Pereira de Souza 

Assinatura:                                                                                        Data: 15/07/2014       
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ETEC  DR CELSO CHARURI 

Código: 124 Município: CAPÃO BONITO 

Eixo Tecnológico:  INFRAESTRUTURA 

Habilitação Profissional:  Técnica de Nível Médio de Técnico em Edificações 

Qualificação:  Sem Certificação Técnica Módulo: 1° 

Componente Curricular: Planejamento Técnico da Construçâo Civil 

C.H. Semanal: 07 

Professor: NELSON MORO DA COSTA 

Plano de Trabalho Docente – 2014 
 

Ensino Técnico 
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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à 
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das 
competências previstas nesse componente curricular. 

• Observar, analisar e levantar dados Preliminares que viabilizem ou não um 
Empreendimento.   

• Desenvolver Atividades relativas a estudos de viabilidade Técnica de 
empreendimentos de construção civil, em observância à legislação de uso e 
ocupação do solo e ambiental. 

• Entender metodologias e estudos de Impactos Ambientais analisando e 
pesquisando no âmbito regional. 

• Elaborar Pesquisas Sócio-Econômicas no Processo de Produção de 
Empreendimentos Imobiliários. 

• Entender e pesquisar sobre Patrimônio Histórico. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
         
 
 
Componente Curricular:    Planejamento Técnico da Construção Civil                                                  Módulo: 1° 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

  
1. Analisar as implicações sociais e 
ambientais dos processos de produção de 
empreendimentos imobiliários.  
 
2. Contextuar normas e legislação 
municipal, estadual e federal NCA 
elaboração de projetos e obras.  
 
3. Correlacionar saúde do trabalhador com 
segurança no trabalho.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1. Aplicar o resultado das análises 
socioeconômicas dos processos de produção de 
empreendimentos imobiliários.  
1.2. Verificar o histórico ambiental de imóveis.  
1.3. Identificar o padrão de construção conforme 
pesquisa socioeconômica.  
1.4. Informar a legislação referente à 
sustentabilidade da construção civil.  
 
2.1. Organizar o processo de tramitação para 
aprovação do projeto e licenciamento da obra.  
2.2. Selecionar material bibliográfico referente a 
pesquisas técnicas, socioeconômicas e 
ambientais.  
2.3. Utilizar metodologias de pesquisas técnicas, 
socioeconômicas e de impacto ambiental.  
 
3.1. Aplicar as normas de higiene e segurança do 
trabalho.  
3.2. Verificar instalações e construções 
provisórias de acordo com as condições de 
segurança e de vivência em canteiros de obra, 
segundo normas técnicas específicas.  

  
1. Estudos preliminares:  
observar, analisar e levantar dados 
preliminares que viabilizam ou não o 
empreendimento (Exemplo: energia elétrica, 
água, topografia, construções no local, 
divisas, acesso, condições ambientais, 
interferências, etc.)  
 
2. Leis de uso e ocupação do solo:  
Leis Normativas e Reguladoras:  
o DER;  
o DENIT;  
o SABESP;  
o POLICIA AMBIENTAL;  
o GRAPOHAB etc  
pesquisas técnicas, socioeconômica e de 
meio ambiente:  
o IBGE;  
o FIPE;  
o SEADE etc  
levantamento histórico de imóveis:  
o ambiental e cadastral  
leis e posturas locais, estaduais e federais 
vigentes  
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3. Noções ambientais de origem antrópica:  
causas e consequência:  
o desmatamento;  
o assoreamento de rios, etc (Cetesb)  
 
4. Noções de Estudos de Impacto Ambiental 
(EIA) e de Relatório de Impacto de Meio 
Ambiente (RIMA)  
 
5. Legislação e normas sobre higiene e 
segurança do trabalho na construção civil:  
NR-18 (canteiro de obras);  
CIPA;  
NR-10 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular:    Planejamento Técnico da Construção Civil                                                         Módulo: 1° 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1.1. Aplicar o resultado das 
análises socioeconômicas dos 
processos de produção de 
empreendimentos imobiliários 

2. Leis de uso e ocupação do 
solo:  
Leis Normativas e 
Reguladoras:  
o DER;  
o DENIT;  
o SABESP;  
o POLICIA AMBIENTAL;  
o GRAPOHAB etc  
pesquisas técnicas, 
socioeconômica e de meio 
ambiente:  
o IBGE;  
o FIPE;  
o SEADE etc  
levantamento histórico de 
imóveis:  
o ambiental e cadastral  
leis e posturas locais, 
estaduais e federais vigentes 

Aulas expositivas 
 
Aulas com audio visuais 

 
18 / 07 a 08/ 08 

1.2. Verificar o histórico 
ambiental de imóveis.  
 

  
2. Leis de uso e ocupação do 
solo:  
Leis Normativas e 

Aulas Expositivas 
Audio Visual 

 
15/ 08 a 29/ 08 
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Reguladoras:  
o DER;  
o DENIT;  
o SABESP;  
o POLICIA AMBIENTAL;  
o GRAPOHAB etc  
pesquisas técnicas, 
socioeconômica e de meio 
ambiente:  
o IBGE;  
o FIPE;  
o SEADE etc  
levantamento histórico de 
imóveis:  
o ambiental e cadastral  
leis e posturas locais, 
estaduais e federais vigentes 

1.3. Identificar o padrão de 
construção conforme pesquisa 
socioeconômica.  
 

2. Leis de uso e ocupação do 
solo:  
Leis Normativas e 
Reguladoras:  
o DER;  
o DENIT;  
o SABESP;  
o POLICIA AMBIENTAL;  
o GRAPOHAB etc  
pesquisas técnicas, 
socioeconômica e de meio 
ambiente:  
o IBGE;  
o FIPE;  

Aulas Expositivas 
Trabalho Individual para identificação de 
padrão construtivo. 
 

 
 05 / 09 a 12 / 09 
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o SEADE etc  
levantamento histórico de 
imóveis:  
o ambiental e cadastral  
leis e posturas locais, 
estaduais e federais vigentes 

1.4. Informar a legislação 
referente à sustentabilidade 
da construção civil.  
 

1. Estudos preliminares:  
observar, analisar e levantar 
dados preliminares que 
viabilizam ou não o 
empreendimento (Exemplo: 
energia elétrica, água, 
topografia, construções no 
local, divisas, acesso, 
condições ambientais, 
interferências, etc.)  
 

 
 
Aulas Expositivas 
Apresentação de Audiovisual 

 
 
 
 

19 / 09 a 26 / 09 

2.1. Organizar o processo de 
tramitação para aprovação do 
projeto e licenciamento da 
obra.  
 

1. Estudos preliminares:  
observar, analisar e levantar 
dados preliminares que 
viabilizam ou não o 
empreendimento (Exemplo: 
energia elétrica, água, 
topografia, construções no 
local, divisas, acesso, 
condições ambientais, 
interferências, etc.)  
 

Aulas Expositivas e 
Elaboração de planilhas 
Simulações de controle de Planejamento 

 
03 / 10 a 10 / 10 

2.2. Selecionar material 
bibliográfico referente a 
pesquisas técnicas, 

2. Leis de uso e ocupação do 
solo:  
Leis Normativas e 

Aulas Expositivas 
 

 
17 / 10 a 31 / 10 
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socioeconômicas e 
ambientais.  
2.3. Utilizar metodologias de 
pesquisas técnicas, 
socioeconômicas e de impacto 
ambiental. 

Reguladoras:  
o DER;  
o DENIT;  
o SABESP;  
o POLICIA AMBIENTAL;  
o GRAPOHAB etc  
pesquisas técnicas, 
socioeconômica e de meio 
ambiente:  
o IBGE;  
o FIPE;  
o SEADE etc  
levantamento histórico de 
imóveis:  
o ambiental e cadastral  

leis e posturas locais, 
estaduais e federais vigentes 

3. Noções ambientais de 
origem antrópica:  
causas e consequência:  
o desmatamento;  
o assoreamento de rios, etc 
(Cetesb)  
 
4. Noções de Estudos de 
Impacto Ambiental (EIA) e de 
Relatório de Impacto de Meio 
Ambiente (RIMA)  

 
3.1. Aplicar as normas de 
higiene e segurança do 

1. Estudos preliminares:  
observar, analisar e levantar 

Aulas Expositivas 
Apresentação de Audiovisual 

 
07 / 11 a 21 / 11 
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trabalho.  

 
dados preliminares que 
viabilizam ou não o 
empreendimento (Exemplo: 
energia elétrica, água, 
topografia, construções no 
local, divisas, acesso, 
condições ambientais, 
interferências, etc.)  

 
3.2. Verificar instalações e 
construções provisórias de 
acordo com as condições 

de segurança e de vivência 
em canteiros de obra, 

segundo normas técnicas 
específicas. 

5. Legislação e normas sobre 
higiene e segurança do 
trabalho na construção civil:  
NR-18 (canteiro de obras);  
CIPA;  

NR-10 

Aulas Expositivas 
Visita Programada a um canteiro de obras 
real 

 
28 / 11 a 19 / 12 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular:  Planejamento Técnico da Construção Civil                                                         Módulo: 1° 
 
 

Competência 
 (por extenso) Indicadores de Domínio Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

 
 1. Analisar as implicações 
sociais e ambientais dos 
processos de produção de 
empreendimentos imobiliários.  
 
2. Contextuar normas e 
legislação municipal, estadual 
e federal NCA elaboração de 
projetos e obras.  
 
3. Correlacionar saúde do 
trabalhador com segurança no 
trabalho.  
 

Elaboração de 
Questionários de Pesquisas. 
 
Saber simular situações 
reais . 
 
Identificar características 
físicas e documentais de 
imóveis antigos. 
 
Saber identificar fatores 
geradores de impactos 
ambientais. 
 

Trabalhos em grupos. 
 
Trabalhos escritos. 
 
Atividades paralelas 
versando sobre 
competências 
desenvolvidas e 
entregues no máximo na 
aula seguinte. 
 

Clareza, precisão e 
complexidade. 
 
Organização dos dados, 
pertinência e correlação 
das informações. 
 

Respostas lógicas, 
coerentes, completas de 
acordo com o questionado. 
 
Síntese escrita do 
conteúdo e proposta de 
soluções dos problemas 
apresentados. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 
- Vídeos e mídias institucionais. 
 
- Código de Obras do Município de Capão Bonito. 
 
- Plano Diretor do Município de Capão Bonito. 
 
- O Estatuto das Cidades- Lei n° 10.257 de 10/07/2001. ( CONFEA ). 
 
- Manual do Graprohab. 
 
- Apostila de Metodologias das Pesquisas do Mercado Imobiliário. 
 
- Código Sanitário do estado de São Paulo – Lei 10083/ 98 
 
- Código de Obras e Edificações de São Paulo – Lei 11.228/92 
 
 
VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
 
Na recuperação contínua será solicitado ao aluno mais participação em discussões de 
temas de aula, entrega de exercícios propostos em aula alem da assiduidade. 
 
 
 
 
 
 
VII– Identificação: 

Nome do professor: Nelson Moro da Costa 
Assinatura:                                                                                        Data: 14/07/2014 

 
VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

Nome do coordenador: Wagner Pereira de Souza 

Assinatura:                                                                                        Data: 14/07/2014 
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ETEC  DR CELSO CHARURI 

Código: 124 Município: CAPÃO BONITO 

Eixo Tecnológico:  INFRAESTRUTURA 

Habilitação Profissional:  Técnica de Nível Médio de Técnico em Edificações 

Qualificação:  Sem Certificação Técnica Módulo: 1° 

Componente Curricular: Topografia Aplicada a Construção Civil 

C.H. Semanal: 03 

Professor: NELSON MORO DA COSTA 

Plano de Trabalho Docente – 2014 
 

Ensino Técnico 
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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à 
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das 
competências previstas nesse componente curricular. 

• Efetuar levantamentos de campo, tais como: medições planialtimétricas, 
localização de instalações civis e respectivas descrições perimétricas. 

• Desenvolver atividades relativas a estudos de viabilidade técnica de 
empreendimentos de construção civil, em observância à legislação de uso e 
ocupação do solo e ambiental.  

• Coletar amostras e realizar ensaios laboratoriais e de campo relativos aos 
materiais básicos de construção civil. 

• Supervisionar serviços de prospecção de subsolos. 

• Supervisionar a execução de serviços de fundação.  
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
         
 
 
Componente Curricular:    Topografia Aplicada a Construção Civil                                                  Módulo: 1° 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

  
1. Realizar projetos topográficos.  
 
2. Identificar graficamente projetos 
topográficos.  
 
3. Analisar técnicas, processos e 
equipamentos para execução de 
levantamentos topográficos.  
 
4. Articular conhecimento de 
georreferenciamento para levantamentos 
topográficos e construção de poligonais.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Aplicar elementos topográficos.  
1.2. Interpretar cartas topográficas.  
 
2.1. Elaborar graficamente projetos topográficos.  
 
3.1. Utilizar equipamentos topográficos.  
3.2. Operar equipamentos topográficos.  
3.3. Realizar levantamentos topográficos.  
3.4. Locar obras.  
 
4.1. Compilar dados de georreferenciamento.  
4.2. Interpretar dados compilados utilizando o 
Sistema GIS.  
  

 1. Conceitos gerais do estudo topográfico:  
curvas de nível, cortes, aterros e movimento 
de terra  
 
2. Escalas e unidades usadas em topografia  
 
3. Convenções de desenho topográfico  
 
4. Desenho topográfico:  
sistema de coordenadas cartesianas;  
representação de poligonal  
 
5. Norte magnético e norte verdadeiro  
 
6. Rumos e azimutes  
 
7. Cartas topográficas  
 
8. Coordenadas parciais e ponto mais a 
oeste  
 
9. Principais instrumentos e equipamentos 
utilizados nos serviços topográficos:  
teodolito, estação total, GPS  
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10. Poligonais:  
erros de fechamento, correção de erro e 
levantamento de poligonal  
 
11. Cálculo de áreas:  
método de DDM e coordenadas totais  
 
12. Nivelamento geométrico e taqueométrico 
 
13. Descrição perimétrica  
 
14. Georreferenciamento:  
interpretação de dados;  
sistema GIS  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular:   Topografia Aplicada a Construção Civil                                                         Módulo: 1° 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1.1. Aplicar elementos 
topográficos.  

1. Conceitos gerais do estudo 
topográfico:  
curvas de nível, cortes, aterros e 
movimento de terra  
 
2. Escalas e unidades usadas em 
topografia  
 
3. Convenções de desenho 
topográfico 

Aulas expositivas  
14/ 07 a 28 / 07 

1.2. Interpretar cartas 
topográficas.  

7. Cartas topográficas  
 

Aulas Expositivas 
Audio Visual 

 
05 / 08  

2.1. Elaborar graficamente 
projetos topográficos. 

4. Desenho topográfico:  
sistema de coordenadas 
cartesianas;  
representação de poligonal  
6. Rumos e azimutes  

Aulas Expositivas 
 

 
12 / 08 a 26 / 08 

3.1. Utilizar equipamentos 
topográficos. 

9. Principais instrumentos e 
equipamentos utilizados nos 
serviços topográficos:  
teodolito, estação total, GPS  
12. Nivelamento geométrico e 
taqueométrico  

Aulas Expositivas 
Apresentação de Audiovisual 
Apresentação e Operação dos equipamentos 
de topografia do laboratório de edificações: 
teodolito eletrônico, baliza, mira e níveis. 

 
02 / 09 a 23 / 09 

3.2. Operar equipamentos 
topográficos.  
 

10. Poligonais:  
erros de fechamento, correção de 
erro e levantamento de poligonal  
 

Aulas Expositivas 
Apresentação de Audiovisual 
Apresentação e Operação dos equipamentos 
de topografia do laboratório de edificações: 

 
30 / 09 a 14 / 10 
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11. Cálculo de áreas:  
método de DDM e coordenadas 
totais  
 

teodolito eletrônico, baliza, mira e níveis. 

3.3. Realizar levantamentos 
topográficos. 

10. Poligonais:  
erros de fechamento, correção de 
erro e levantamento de poligonal  
 
11. Cálculo de áreas:  
método de DDM e coordenadas 
totais  

 

Aulas Expositivas 
Aula Prática com a Operação de 
equipamentos na área externa da escola 

 
21 / 10 a 18 / 11 

3.4. Locar obras.  
 

10. Poligonais:  
erros de fechamento, correção de 
erro e levantamento de poligonal  
 
11. Cálculo de áreas:  
método de DDM e coordenadas 
totais  

 

Aulas Expositivas 
Apresentação de Audiovisual  
Visita Programada a um canteiro de obras 
real com serviços de um topógrafo 
profissional. 

 
25 / 11 a 02 / 12 

4.1. Compilar dados de 
georreferenciamento 

 
 

13. Descrição perimétrica  
 
14. Georreferenciamento:  
interpretação de dados;  
sistema GIS  
 

 

Aulas Expositivas 
 

 
09 / 12  

4.2. Interpretar dados 
compilados utilizando o 
Sistema GIS.  
 

13. Descrição perimétrica  
 
14. Georreferenciamento:  
interpretação de dados;  
sistema GIS  
 

 

Aulas Expositivas 16 / 12 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular:  Topografia Aplicada a Construção Civil                                                         Módulo: 1° 
 
 

Competência 
 (por extenso) Indicadores de Domínio Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

 
 1. Realizar projetos 
topográficos.  
 
2. Identificar graficamente 
projetos topográficos.  
 
3. Analisar técnicas, 
processos e equipamentos 
para execução de 
levantamentos 
topográficos.  
 
4. Articular conhecimento 
de georreferenciamento 
para levantamentos 
topográficos e construção 
de poligonais.  
 

Interpretação e resolução 
adequada dos problemas 
propostos. 
 
Capacidade de discutir 
problemas e buscar em 
conjunto meios de 
solucioná-los. 
 
Capacidade de identificar e 
aplicar aos problemas as 
metodologias 
 

Trabalho individual 
 
 
Trabalho em grupo 
 
 
 
Trabalho em grupo 
 
 
 
 
Trabalho em grupo 
 

Capacidade de 
interpretação e resolução 
 
Organização e capacidade 
de debate 
 
Capacidade de interpretar, 
associar e resolver 
 
Capacidade de 
interpretação e resolução 
 
Capacidade de interpretar, 
associar e resolver 
 

Raciocínio lógico, interesse 
e participação 
 
Capacidade de trabalhar 
em equipe 
 
Raciocínio lógico 
 
Raciocínio lógico, interesse 
e participação 
 
Capacidade de trabalhar 
em equipe 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 
Apostilas Técnicas do SENAI – Aplicável a Faculdade de Engenharia 
Apostila Técnica de Edificações da Professora Maria Cecilia Bonato Brandalize 
Textos e matérias extraídas da internet 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
 
Na recuperação contínua será solicitado ao aluno mais participação em discussões de 
temas de aula, entrega de exercícios propostos em aula alem da assiduidade. 
 
 
 
 
 
 
VII– Identificação: 

Nome do professor: Nelson Moro da Costa 
Assinatura:                                                                                        Data: 14/07/2014 

 
VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

Nome do coordenador(a): Wagner Pereira de Souza 

Assinatura:                                                                                        Data: 14/07/2014 
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Etec  Dr Celso Charuri 

Código: 124 Município: Capão Bonito 

Eixo Tecnológico: Infraestrutura 

Habilitação Profissional:  Técnica de Nível Médio de Técnico em Edificações 

Qualificação: NÍVEL MÉDIO DE ASSISTENTE TÉCNICO 
EM INSTALAÇÕES PREDIAIS Módulo: 2 ° 

Componente Curricular: Elaboração de Projetos Técnicos 

C.H. Semanal: 100 Professor: Wagner Pereira de Souza 

Plano de Trabalho Docente – 2014 
 

Ensino Técnico 
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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à 
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das 
competências previstas nesse componente curricular. 
 
Aplicar normas, métodos, técnicas e procedimentos estabelecidos, visando à 
qualidade e produtividade dos processos construtivos e de segurança dos 
trabalhadores.  

Elaborar projetos arquitetônicos.  

Elaborar representação gráfica de projetos de instalações hidrossanitárias.  

Elaborar representação gráfica de projetos de instalações elétricas.  

Representar graficamente os serviços a serem executados, como também redigir 
documentos comerciais técnicos.  

Desenvolver atividades relativas a estudos, programação, acompanhamento e 
controle dos serviços de instalações civis.  

Elaborar memoriais técnico-descritivos.  

Supervisionar os serviços de organização, segurança e limpeza da obra.  

Demonstrar capacidade de relacionamento para o trabalho em equipe e utilizar a 
comunicação como um instrumento de trabalho.  
 
 
 
 
 
 

Centro Paula Souza –  2014 



 
Administração Central 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 
 
II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
         
 
 
Componente Curricular:   Elaboração de Projetos técnicos                                                                                  Módulo: 1° 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

 1. Conceber projetos técnicos 
arquitetônicos vigentes na legislação e 
normas técnicas.  
 
2. Articular processos de tramitação para 
aprovação do projeto junto aos órgãos 
competentes.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Conduzir estudos de projetos de arquitetura.  
 

1.2. Selecionar dados e informações para 
implantação do projeto.  

 
1.3. Aplicar softwares específicos para desenho.  

 
2.1. Verificar processos de tramitação para 

aprovação do projeto e licenciamento da obra 
junto aos órgãos competentes. 

  
2.2. Colher documentação necessária à 

legalização da obra de acordo com o órgão 
competente.  

 
2.3. Conferir documentação para aprovação de 

projetos arquitetônicos.  
 
 
 
 
 

 1. Princípios e procedimentos da elaboração 
de um projeto arquitetônico: normas e 
convenções  
 
2. Plantas: conceito, tipos e aplicações  
 
3. Conceitos e execução de cortes 
transversais e longitudinais  
 
4. Conceitos e execução de elevações  
 
5. Dimensionamento de compartimentos  
 
6. Noções de insolação, ventilação e 
iluminação  
 
7. Humanização de ambientes: leiaute  
 
8. Noções de tipologia, representação, 
dimensionamento e aplicações em projeto 
de: aberturas; escadas; coberturas ; 
 
9. Projeto arquitetônico de uma edificação:  
estudo do terreno:  
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o formato, declividade, orientação e 
legislação  
definição e organização dos ambientes:  
o programa e organograma  
elaboração de um projeto e sua 
representação  
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro Paula Souza – 2014  



 
Administração Central 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 
 
III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular:   Elaboração de Projetos Técnicos                                                                         Módulo: 1° 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1.3. Conduzir estudos de 
projetos de arquitetura.  

 

1. Princípios e procedimentos da 
elaboração de um projeto 
arquitetônico: normas e 
convenções 

Conceitos e tecnologias de execução de 
plantas, indicação de especificações de 
materiais. 

 
21/07 a 04/09 

1.1. Selecionar dados e 
informações para 

implantação do projeto.  
 

2. Plantas: conceito, tipos e 
aplicações  
 
3. Conceitos e execução de cortes 
transversais e longitudinais  
 
4. Conceitos e execução de 
elevações  
 
5. Dimensionamento de 
compartimentos  
 
6. Noções de insolação, ventilação 
e iluminação  
 

7. Humanização de ambientes: 
leiaute 

Projeto de uma residência e organização de 
processos.  

 
08/09 a 25/09 

1.3. Aplicar softwares 
específicos para desenho.  

 

8. Noções de tipologia, 
representação, dimensionamento 
e aplicações em projeto de: 
aberturas; escadas; coberturas ; 

 

Projeto de uma residência e organização de 
processos. 

 
29/09 a 09/10 
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2.1. Verificar processos de 
tramitação para aprovação do 

projeto e licenciamento da obra 
junto aos órgãos competentes 

9. Projeto arquitetônico de uma 
edificação:  
estudo do terreno:  
o formato, declividade, orientação 
e legislação  
definição e organização dos 
ambientes:  
o programa e organograma  
elaboração de um projeto e sua 
representação  

 

Projeto de uma residência; 
Aplicar leis e posturas locais, estaduais e 
federais; 
Organizar processos de tramitação. 

 
13/10 a 30/10 

2.2. Colher documentação 
necessária à legalização da 
obra de acordo com o órgão 

competente.  
 

9. Projeto arquitetônico de uma 
edificação:  
estudo do terreno:  
o formato, declividade, orientação 
e legislação  
definição e organização dos 
ambientes:  
o programa e organograma  
elaboração de um projeto e sua 
representação  

 

Projeto de uma residência; 
Aplicar leis e posturas locais, estaduais e 
federais; 
Organizar processos de tramitação. 

 
03/11 a 20/11 

2.3. Conferir documentação 
para aprovação de projetos 

arquitetônicos.  
 

9. Projeto arquitetônico de uma 
edificação:  
estudo do terreno:  
o formato, declividade, orientação 
e legislação  
definição e organização dos 
ambientes:  
o programa e organograma  
elaboração de um projeto e sua 
representação  

 

Projeto de uma residência; 
Aplicar leis e posturas locais, estaduais e 
federais; 
Organizar processos de tramitação. 

 
24/11 a 11/12 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular:     Elaboração de Projetos Técnicos                                                                       Módulo: 1° 
 
 

Competência 
 (por extenso) Indicadores de Domínio Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

 
1. Conceber projetos técnicos 
arquitetônicos vigentes na 
legislação e normas técnicas.  
 
2. Articular processos de 
tramitação para aprovação do 
projeto junto aos órgãos 
competentes.  

Dominio de Autocad 
 
Resultados de Pesquisa em 
Órgãos Publicos; 
Conhecer materiais e 
tecnologias; 
Desenvolvimento de 
desenhos de Instalações. 
 

Trabalhos Individuais 
 
Trabalhos em Autocad 
 
Seminário em grupos 

 

Qualidade do desenho e 
formatação; 
 
Organização e portifólio de 
documentos; 
 
Percepção das Instalações 
e suas representações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacidade de desenhar 
projetos , instalações  e 
organizar lay out. 
 
Produção de 
documentação exigida 
pelos órgãos públicos. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 
Apostila de Autocad 2012 
Desenho Arquitetônico – Ed Edgard Blucher – Giglio A. Ribeiro 
Arte de Projetar em Arquitetura – Neufert  
Código  Municipal de Obras 
Código Municipal de Posturas 
Código Sanitário 
 
 
VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
 
Desenvolvimento de Projeto Arquitetônico que englobe o uso de técnicas e de materiais 
diversos , tais como : Instalações prediais, projetos legais e de Lay out em conformidade 
com ABNT 
 
 
 
 
VII– Identificação: 

Nome do professor: Wagner Pereira de Souza 
Assinatura:                                                                                        Data: 15/07/2014 

 
VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

Nome do coordenador(a):Wagner Pereira de Souza 

Assinatura:                                                                                        Data:15/07/2014 
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ETEC: Dr. Celso Charuri 

Código: 124 Município: Capão Bonito 

Eixo Tecnológico: Infraestrutura 

Habilitação Profissional: Técnica de nível médio de técnico em edificações. 

Qualificação: Técnica de nível médio de assistente técnico em instalações 
prediais. 

Módulo: II 

2º semestre de 2014 

Componente Curricular: Técnicas e práticas construtivas de superestrutura, vedação e cobertura. 

C.H. Semanal: 05 Professor: Cirilo Arcanjo Ramos 

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação profissional, 

que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse componente curricular. 

 

• Executar, fiscalizar, orientar, coordenar diretamente serviços de construção, instalações e 

manutenção. 

• Controlar o estoque e o armazenamento de materiais. Executar ensaios tecnológicos. 

• Selecionar documentação específica para processos construtivos.  

• Dimensionar equipes de trabalho.  

• Conduzir equipes técnicas. Elaborar relatórios técnicos e diários de obras. Realizar medições 

e vistorias.  

• Controlar a qualidade de materiais e sistemas construtivos.  

• Elaborar orçamentos de materiais, equipamentos e mão-de-obra, com cotação de preços de 

insumos e serviços.  

• Elaborar e cumprir cronograma físico-financeiro.  

• Elaborar planilha de quantidade e de custos.  

• Fazer composição de custos diretos e indiretos.  

• Elaborar e cumprir cronograma de suprimentos e de compras. 

• Negociar preços, prazos de entrega e condições de pagamentos de produtos e serviços. 

• Selecionar fornecedores. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
Componente Curricular: Técnicas e práticas construtivas de superestrutura, vedação e cobertura.                                                                                 Módulo: 2º Módulo 
 

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas 

 
1 
 
 
 

2 
 

3 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Identificar máquinas e equipamentos 
específicos utilizados para execução de 
alvenaria, estrutura e instalações prediais. 
 
Interpretar especificações de obra. 
 
Identificar técnicas construtivas segundo 
materiais específicos. 
 
Identificar normas técnicas de execução de 
alvenaria, estrutura e de segurança.  
  
 
 

 
1 
 
 

2 
 
 

3 
 

4 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Selecionar máquinas e equipamentos específicos para 
execução de alvenaria, estrutura e instalações 
prediais. 
 
Utilizar máquinas e equipamentos específicos para 
execução de alvenaria, estrutura e instalações 
prediais. 
 
Aplicar técnicas construtivas. 
 
Conduzir a execução de serviços. 
 
Aplicar as normas técnicas. 

1 
 
 

2 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 

5 
 

6 
7 

Tipos e especificações técnicas de máquinas e 
equipamentos para execução de alvenaria e 
estrutura. 
Sistemas e processos construtivos alternativos 
(DRY-WALL, divisórias leves etc.). 
 Sistemas e processos construtivos de alvenaria: 

• Tipos de alvenaria 
• Assentamento de alvenaria: tipos de 

tijolos, processos e juntas; tipos de 
amarrações; cuidados no assentamento 
(vergas e contravegas, encunhamento, 
ligações com estrutura de concreto e 
aço). 

Sistemas e processos construtivos de estrutura – 
Viga, pilar e laje. 

• Procedimentos preliminares à execução 
do concreto. 

• Formas (tipos, execução e escoramento). 
• Armaduras (procedimentos preliminares, 

tipos de aço e execução). 
Sistemas de instalações prediais básicas 
provisórias residenciais (hidráulica e elétrica). 
Normas técnicas. 
EPI’s e EPC’s utilizados. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
Componente Curricular: Técnicas e práticas construtivas de superestrutura, vedação e cobertura.                                                                                          Módulo: 2º Módulo 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

 
1 - Tipos e especificações técnicas 
de máquinas e equipamentos 
para execução de alvenaria e 
estrutura. 
  
2 - Sistemas e processos 
construtivos alternativos (DRY-
WALL, divisórias leves etc.). 

Bases tecnológicas: 
(1) Conceituação, utilizações, 
classificação, propriedades, 
funcionalidade, capacidade 
(2) rendimento e produção, 
(3) custo, 
(4) normas técnicas correlatas. 
Competências: 
(1) Avaliar as principais 
propriedades e características de 
funcionalidade do equipamento, 
capacidade de produção. 
(2) Classificar equipamento de uso 
na produção de concreto, de 
alvenaria, etc. 
(3) Identificar campos de aplicação 
de cada equipamento. 
(4) Normas destes equipamentos. 
(5) Manutenção destes 
equipamentos. 
(6) Materiais constituintes, tipos, 
propriedades, produção e colocação. 

Aulas expositivas em lousa e dialogadas com os 
alunos, pesquisa em grupo e ou individual. Aulas 
expositivas através de data show, aulas práticas 
laboratoriais, visitas em empresas do ramo atividades 
domiciliares, pesquisas, relatórios para que o aluno 
desenvolva habilidade. 

 
17/ 07 a 15 / 08 
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3 - Sistemas e processos 
construtivos de alvenaria: 
 

Tipos de alvenaria 
Assentamento de alvenaria: 
tipos de tijolos, processos e 
juntas; tipos de amarrações; 
cuidados no assentamento 
(vergas e contravegas, 
encunhamento, ligações 
com estrutura de concreto e 
aço). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Conceitos, equipamentos, 
fabricação, completo processo de 
fabricação. 
(2) Depósito do produto acabado 
(3) transporte, Custo de produção, 
perdas 
(4) Classificação de parede segundo 
espessura da mesma 
(5) Amarração, juntas. 

Aulas expositivas em lousa e dialogadas, pesquisa em 
grupo e ou individual, Aulas expositivas através de 
data show, aulas práticas laboratoriais, visitas em 
empresas do ramo atividades domiciliares, pesquisas, 
relatórios para que o aluno desenvolva habilidade. 
Execução de uma parede. 

18 / 08 a 18 / 09 
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4 - Sistemas e processos 
construtivos de estrutura – Viga, 
pilar e laje. 
 

Procedimentos preliminares 
à execução do concreto. 
Formas (tipos, execução e 
escoramento). 
Armaduras (procedimentos 
preliminares, tipos de aço e 
execução). 

Bases tecnológicas: 
(1) Conceituação, utilizações, 
classificação, propriedades, tipos, 
composição e dosagem, rendimento e 
produção. 
(2) Definição, materiais 
constituintes, tipos, propriedades 
(estado fresco e endurecido), 
produção e colocação, dosagem e 
cálculo de consumo de materiais. 
(3) Origem, classificação, tipos, 
estrutura, produção, propriedades 
físicas e mecânicas, durabilidade e 
preservação. 
(4) Normas técnicas correlatas. 
 
Competências: 
(1) Avaliar as principais 
propriedades e características do 
concreto, e formas em madeira. 
(2) Escoramento – características 
principais. 
(3) Dimensionamento de pilar, viga e 
laje. 
(4) Identificar métodos de ensaios 
tecnológicos de resistência a 
compressão. 
(5) Normas técnicas. 

Aulas expositivas em lousa e dialogadas, pesquisa em 
grupo e ou individual, Aulas expositivas através de 
data show, aulas práticas laboratoriais, visitas em 
construções  atividades domiciliares, pesquisas, 
relatórios para que o aluno desenvolva habilidade. 
Execução de coluna, viga e laje 
Observação: Visitação em uma indústria de 
 
 Artefatos de cimento. 

 
22/ 09 a 17 / 10 
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5 - Sistemas de instalações 
prediais básicas provisórias 
residenciais (hidráulica e 
elétrica). 
 
6 - Normas técnicas. 
 

Bases tecnológicas: 
(1) Conceito, dimensionamento e 
norma de instalação. 
(2) Materiais constituintes, 
Montagem e colocação, relação de 
materiais na composição de sistema 
(padrão) 
(3) Normas técnicas correlatas. 
 
Competências: 
(1) Avaliar, verificar, fazer relação 
de componentes, métodos de 
proteção e colocação. 
(2) Observar as funções específicas 
de cada componente das instalações 
previstas. 

Aulas expositivas em lousa e dialogadas, pesquisa em 
grupo, para que o aluno desenvolva habilidade. 
Acompanhar uma instalação, elaboração de relatório 
sobre a visita. Atividade em laboratório. 

 
20/ 10 a 14 / 11 

 

7 - EPI’s e EPC’s utilizados Bases tecnológicas: 
(1) Características fundamentais dos 
equipamentos de proteção individual 
e coletivos. 
(2) Principais funções destes 
equipamentos. 
(3) normas vigentes 
 
Competências: 
(1) Conhecer a aplicação, verificação 
e a necessidade da prevenção de 
acidentes. 
 

Aulas expositivas em lousa e dialogadas com alunos, 
pesquisa em grupo e individual, para que o aluno 
desenvolva habilidade. 
Aulas expositivas através de data show.  
 Palestra sobre segurança de trabalho. 
  

17/ 11 a 12 / 12 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular: Técnicas e práticas construtivas de superestrutura, vedação e cobertura.                                                                                          Módulo: 2º Módulo 
 

Competência Indicadores de Domínio Instrumentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 
1. Avaliar as principais 
Características e funções de uma 
estrutura de concreto armado  
 
2. Dosagem, composição e 
dimensionamento de estrutura 
em concreto armado.  

Classificar e avaliar as principais 
propriedades do concreto armado 
 

• Avaliação escrita. 
• Desenvolvimento em 

classe. 
• Atividades 

domiciliares 
• Relatórios de visitação 
• Atividades 

laboratoriais 
• Participação em 

classe e 
comportamento e 
assiduidade 

Desempenho na avaliação. 
Participação e iniciativa. 
Comprometimento no 
aprendizado, interesse  
 
 

Exatidão nas respostas, com o 
máximo de acerto. 
Envolvimento em debates, facilidade 
de expressão e coerência nas 
discussões. 
Espera-se que ao final do módulo o 
aluno adquira conhecimento e 
experiências; e esteja preparado para 
se inserir neste mercado de trabalho 
tão evidenciado e necessitado de mão 
de obra qualificada. 

3. Identificar campos de 
aplicação de alvenaria, métodos 
de aplicação, função consumo, 
resistência a intempéries  
 
 
 
 

Identificar os métodos de 
aplicação, rejuntamento, 
aplicação consumo etc... 
 

Avaliação escrita.  
Ensaios de laboratórios.  
Texto com analise 
interpretativo de artigos 
científicos. 
Atividades práticas 
Relatórios e visitas em obras  

Desempenho na avaliação. 
Postura em sala de aula.  
Capacidade de síntese.  
Clareza e coesão.  

Exatidão nas respostas, com o 
máximo de acerto. Atenção na aula, 
questionamentos, envolvimento em 
debates, facilidade de expressão e 
coerência nas discussões e 
Como objetivo final, espera-se que o 
aluno adquira conhecimento e 
experiências; e esteja preparado para 
se inserir neste mercado de trabalho 
tão evidenciado e necessitado de mão 
de obra qualificada. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

 
(a) Materiais de Construção- Autor: L. A. FALCÃO BAUER Ed. Livros Técnicos e Científicos Ltda.  
 
(b) Sites da Internet com assuntos relativos à disciplina. 
 
(c) Normas Correlatas ABNT, NBR. 
 
(d) Técnicas e práticas construtivas para edificações – Autor: Julio Salgado – E. Érica – 2ª Edição2009. 
 
(e) Curso de concreto – Autor: José Carlos Susseking – volume1 – Editor Globo Ed- 1981 
 
(f) TCPO – 13ª Edição – 2008 
 
(g) Sistemas estruturais – Autor: Heino Engel – Ed. Gustavo Gili, s l 
 
 
VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de 
aprendizagem) 

 O processo de recuperação será contínuo, visando melhorar a deficiência de aprendizagem daquele 
aluno com defasagem de anos anteriores.  Um acompanhamento individualizado com orientação do 
professor, atividade em grupo socializando o aprendizado, atividades práticas, interagir estes de 
maneira eficaz resgatando maneiras propicias para um bom aprendizado. 
 

 Serão elaborados trabalhos, pesquisas, atividades domiciliares, atividades paralelas visando uma 
recuperação satisfatória. 
 

 A socialização de conhecimentos entre alunos será fator importante nesta recuperação, sendo muito 
importante trabalho em grupo despertando motivação. 

Portanto: 
(a) Recuperação contínua e paralela constituindo um processo de reorientação da aprendizagem. 
 
(b) Especificar razões da dificuldade e ou insatisfação. 
 
(c) Incentivar maior participação e integração. 
 
 
 

VII– Identificação: 

Nome do professor: Cirilo Arcanjo Ramos 

Assinatura:                                                                                                                                                    Data: 17/07/2014 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

Nome do coordenador: 

Assinatura:                                                                                                                                                Data:        
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ETEC  DR CELSO CHARURI 

Código: : 124 Município: CAPÃO BONITO 

Eixo Tecnológico: INFRAESTRUTURA 

Habilitação Profissional: TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO DE TÉCNICO EM 
EDIFICAÇÕES   

Qualificação: NÍVEL MÉDIO DE ASSISTENTE TÉCNICO 
EM INSTALAÇÕES PREDIAIS Módulo: 2° 

Componente Curricular: PLANEJAMENTO ECONÔMICO DA CONSTRUÇÃO 
CIVIL 

C.H. Semanal: 03 Professor: DENISE DE MELO FRANCO 

Plano de Trabalho Docente – 2014 
 

Ensino Técnico 
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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à 
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das 
competências previstas nesse componente curricular. 
 
 

• Aplicar normas, métodos, técnicas e procedimentos estabelecidos, visando 
à qualidade e produtividade dos processos construtivos e de segurança dos 
trabalhadores. 

• Elaborar projetos arquitetônicos. 

• Elaborar representação gráfica de projetos de instalações hidrosanitárias.  

• Elaborar representação gráfica de projetos de instalações elétricas.  

• Representar graficamente os serviços a serem executados, como também 
redigir documentos comerciais técnicos. 

• Desenvolver atividades relativas a estudos, programação, acompanhamento 
e controle dos serviços de instalações civis. 

• Elaborar memoriais técnico-descritivos. 

• Supervisionar os serviços de organização, segurança e limpeza da obra. 

• Demonstrar capacidade de relacionamento para o trabalho em equipe e 
utilizar a comunicação como um instrumento de trabalho. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 
Componente Curricular:   Planejamento Econômico da Construção Civil               Módulo: 2 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

  
1. Identificar o processo de análise 
econômica e execução para produção 
de um empreendimento 

 
2. Desenvolver métodos de 
levantamentos quantitativos dos 
serviços de construção civil 
 
 
 
3. Elaborar planilha e cronograma 
físico-financeiro e escala de tempo de 
execução de serviços 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Apresentar os resultados de análise 
econômica e mercadológica na composição 
de custos finais do empreendimento.  
1.2.Elaborar planilhas de orçamentos com 
custos unitários e lista de materiais e 
equipamentos. 
1.3.Apurar incidência do encargo social na 
mão-de-obra 
1.4. Calcular composição unitária de serviço 
e planilhas eletrônicas. 
1.5.Compilar banco de dados de arquivos de 
fornecedores dos materiais e equipamentos. 
2. 1.Aplicar métodos de levantamento 
quantitativo dos serviços de  construção civil. 
3.1.Utilizar gráficos para controle da 
execução dos processos construtivos e 
financeiros. 
 
 
 

 1. Conceito de planejamento de obras civis e 
suas etapas do processo produtivo  
1.1.Noções básicas de montagem Memorial 
Descritivo 
 
2. Conceitos de produção e produtividade  
3. Componentes dos custos diretos,  
indiretos, encargos sociais e BDI de obras 
civis 
4. Composições unitárias dos serviços de 
construção civil para um orçamento 
 
5. Planilhas Orçamentárias  
 
6. Métodos de levantamento quantitativo 
dos serviços de construção civil 
7. Métodos de cadastro dos preços de 
materiais e equipamentos 
 
8.Princípios de histograma, fluxograma e 
cronogramas 
9. Fundamento do cronograma físico-
financeiro 
 
10. Conceitos de Rede PERT-COM(noções) 
 
 

Centro Paula Souza – 2014  



 
Administração Central 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC 
 
 
III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular:  Planejamento Econômico da Construção Civil                     Módulo: 2° 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 
1. Aplicar os resultados de 
análise econômica e 
mercadológica na 
composição de custos finais 
do empreendimento.  
 

1. Conceito de planejamento 
de obras civis (encadeamento 
lógico das principais etapas da 
obra) 

 

Aulas expositivas, com demonstração através 
de imagens das etapas da obra. 
Aulas expositivas, com exemplos de alguns 
insumos e análise de casos. 
 

 
23/07/2014 a 13/08/2014 

1. Aplicar os resultados de 
análise econômica e 
mercadológica na 
composição de custos finais 
do empreendimento.  
 

2.Conceitos de produção  e 
produtividade 
 

Aulas expositivas, com exemplos de alguns 
insumos. 
Trabalho em grupo, orientado pelo professor 
para organização de planilha sintética. 

 
 

20/08/2014  

1. Aplicar os resultados de 
análise econômica e 
mercadológica na 
composição de custos finais 
do empreendimento.  
 

3.Componentes dos custos 
diretos e custos indiretos, 
encargos sociais e BDI das 
obras civis 
 
 

Aulas expositivas, demonstrando os métodos 
de levantamento. Através de planilhas de 
diversas obras. 
 
 

 
27/08/2014 a 03/09/2014 

2.Desenvolver métodos de 
levantamentos quantitativos 
dos serviços de construção 
civil 

4.Composições unitárias dos 
serviços de construção civil 
para um orçamento 

Aulas expositivas com análise de casos 
(custos de obras) 

 
10/09/2014 a 17/09/2014  
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2.Desenvolver métodos de 
levantamentos quantitativos 
dos serviços de construção 
civil 
3. Elaborar planilha e 
cronograma físico-financeiro 
e escala de tempo de 
execução de serviços 

 
5. Planilhas orçamentárias 
 

 
Trabalho em grupo, orientado pelo professor 
para organização de planilha sintética. 
Seminário onde é apresentada a composição 
de custos, após pesquisa no mercado local. 

 
 
 

24/09/2014 a 08/10/2014 
 

2.Desenvolver métodos de 
levantamentos quantitativos 
dos serviços de construção 
civil 

6. Métodos de levantamentos 
quantitativo dos serviços de 
construção civil . 

Aulas expositivas com análise de casos . 
Aula demonstrando como montar e consultar 
banco de dados. 

 
22/10/2014 a 29/10/2014  

2.Desenvolver métodos de 
levantamentos quantitativos 
dos serviços de construção 
civil 

7. Métodos de cadastro dos 
preços de materiais e 
equipamentos. 
 

Aula demonstrando como montar e 
consultar banco de dados. 

 
05/11/2014 a 12/11/2014  

3. Elaborar planilha e 
cronograma físico-financeiro 
e escala de tempo de 
execução de serviços 

8. Princípios de Histograma, 
fluxograma e cronogramas 
9. Fundamentos do 
cronograma físico financeiro 
10. Conceitos de Rede PERT-
CPM 
 

Aulas expositivas com análise de casos 
Apresentação através de áudio visuais . 
Realizar planilha eletrônica, através do Excel 

 
 

19/11/2014 a 03/12/2014 

3. Elaborar planilha e 
cronograma físico-financeiro 
e escala de tempo de 
execução de serviços 

Bases tecnológicas 
1,2,3,4,5,6,78,9 e 10 

Trabalho Individual semestral, onde será 
necessário orçar uma obra ( casa modelo  
ETEC Dr. Celso Charuri) de 70.00m², 
aplicando métodos conceitos apresentados. 

 
10/12/2014 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular:  Planejamento Econômico da Construção Civil                   Módulo: 2° 
 
 

Competência 
 (por extenso) Indicadores de Domínio Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

1. Analisar as implicações 
econômicas de  execução 
do empreendimento. 
 
2. Identificar e classificar 
equipamentos e serviços. 
 
3. Compor cálculo de 
preços unitários de 
serviços da obra. 
 
4. Interpretar métodos de 
levantamentos 
quantitativos. 
 
5. Apropriar e correlacionar 
conceitos de produção e 
produtividade. 
 
6. Identificar e classificar 
fornecedores. 
 
7. Avaliar fornecedores. 

Direcionamento do assunto 
e verificação da postura do 
aluno. 
 
Direcionamento do assunto 
e verificação da postura do 
aluno. 
 
Coerência e Segurança 
diante do assunto abordado. 
 
Coerência e Segurança 
diante do assunto abordado. 
 
Relacionar custo e 
produtividade. 
 
Banco de Dados de 
produtos e fornecedores. 
 
 
Classificar e elencar 
fornecedores. 

Observação  de diversos 
empreendimentos. 
 
 
Identificação e aplicação 
de equipamentos e 
serviços. 
 
Pesquisa e apresentação 
escrita / oral 
Clareza mediante 
composição de custos e 
análise de mercado. 
Seminários 
 
Análise de orçamentos 
 
Análise de produtividade 
Coerência e Sequência na 
listagem de fornecedores. 
Análise e Listagem 
 
Auto Avaliação 

 
Clareza e segurança diante 
da abordagem dos 
assuntos. 
 
Objetividade  
 
 
 
Objetividade e Segurança. 
 
Clareza e segurança diante 
da abordagem dos 
assuntos. 
 
Objetividade  
 
 
Objetividade  
 
 
 
Objetividade honestidade 

 
Seminários abordando as 
vivências. 
 
 
Exemplificar o uso de 
equipamentos e serviços. 
 
Exercícios de orçamentos 
diversos. 
 
Exposição de orçamentos 
 
 
Exemplificar diversos 
processos de 
produtividade. 
 
Exemplos de banco de 
dados de Fornecedores 
 
 
Exercícios de Classificação 
(Métodos) 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 
 
Mattos , Aldo Dórea : Como Preparar Orçamentos de Obras -editora Pini 
TCPO  Tabela de Composições de Preços para Orçamentos- editora Pini 
Salgado,Julio : Técnicas e Práticas Construtivas para Edificação-editora Érica Ltda 
 
 
 
 
 
VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
A recuperação contínua deverá ser inserida no trabalho pedagógico realizado no dia a dia da 
sala de aula e decorre da avaliação diagnóstica do desempenho do aluno, constituindo 
intervenções imediatas, dirigidas às dificuldades específicas, assim que estas forem 
constatadas. 
Problemas de assiduidade e comportamento serão encaminhados ao Orientador Educacional. 
 
 
 
 
VII– Identificação: 

Nome do professor: DENISE DE MELO FRANCO 
Assinatura:                                                                                        Data:15/07/2014 

 
VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

 

 

Nome do coordenador(a): WAGNER PEREIRA DE SOUZA 

Assinatura:                                                                                        Data: ___/___/2014      
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Etec Dr. Celso Charuri 

Código: 124 Município: Capão Bonito  

Eixo Tecnológico: Infra Estrutura 

Habilitação Profissional:  Técnica de Nível Médio de Técnico em Edificações 

Qualificação: Técnica de Nível Médio de Assistente Técnico 
em Instalações Prediais Módulo: 2º 

Componente Curricular: Planejamento do TCC em Edificações 

C.H. Semanal: 2 Professor: Denise de Melo Franco 

Plano de Trabalho Docente – 2014 
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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à 
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das 
competências previstas nesse componente curricular. 
• Executar, fiscalizar, orientar, coordenar diretamente serviços de construção, instalações e 

manutenção.  

• Controlar o estoque e o armazenamento de materiais. 

• Executar ensaios tecnológicos. 

• Selecionar documentação específica para processos construtivos. 

• Dimensionar equipes de trabalho.  

• Conduzir equipes técnicas. 

• Elaborar relatórios técnicos e diários de obras. 

• Realizar medições e vistorias. 

• Controlar a qualidade de materiais e sistemas construtivos. 

• Elaborar e desenvolver projetos e respectivos detalhamentos, utilizando ferramentas 
diversas. 

• Elaborar orçamentos de materiais, equipamentos e mão-de-obra, com cotação de preços 
de insumos e serviços. 

• Elaborar e supervisionar o cumprimento do cronograma físico-financeiro 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 
Componente Curricular: Planejamento do TCC em Edificações                                             Módulo: 2º                                                                                 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 
 

5 
 

6 
 
 

 7 

-Avaliar demandas e situações-problema no 
âmbito da área profissional. 
 
- Propor soluções parametrizadas por 
viabilidade técnica e econômica aos problemas 
identificados. 
 
- Correlacionar a formação técnica às demandas 
do setor produtivo. 
 
- Identificar fontes de pesquisa sobre o objeto 
em estudo. 
 
- Elaborar instrumentos de pesquisa - para 
desenvolvimento de projetos. 
 
- Constituir amostras para pesquisas técnicas e 
científicas, de forma criteriosa e explicitada. 
 
 
- Analisar dados e informações obtidas de 
pesquisas empíricas e bibliográficas. 

1 
 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 
 

5 
 
6 
 

7 
 
8 

 
 
 
 

-Identificar demandas e situações-problema no âmbito 
da área profissional. 
 
 
- Selecionar informações e dados de pesquisa 
relevantes para o desenvolvimento de estudos e 
projetos. 
 
- Consultar Legislação, Normas, Regulamentos 
relativos ao projeto. 
 
- Classificar fontes de pesquisa segundo critérios 
relativos ao acesso, desembolso financeiro, prazo e 
relevância para o projeto. 
 
- Aplicar instrumentos de pesquisa de campo. 
 
 
- Registrar as etapas do trabalho e dados obtidos. 
 
- Organizar os dados obtidos na forma de planilhas, 
gráficos e esquemas. 
 
- Realizar o fichamento de obras técnicas e científicas 

 
 
 

 

1 
 
 
 
 
 

2 
 
 

3 
 

4 
 
 
 
 

5 
 

6 
 

7 
 8 

Estudo do cenário da área profissional: 
características do setor (macro e micro regiões); 
avanços tecnológicos; ciclo de Vida do setor; 
demandas e tendências futuras da área 
profissional; identificação de lacunas (demandas 
não atendidas plenamente) e de situações-
problema do setor. 
 
- Identificação e definição de temas para o TCC: 
análise das propostas de temas segundo os 
critérios: pertinência, relevância e viabilidade. 
 
- Definição do cronograma de trabalho. 
 
- Técnicas de pesquisa: Documentação Indireta 
(pesquisa documental e pesquisa bibliográfica); 
técnicas de fichamento de obras técnicas e 
científicas; Documentação Direta (pesquisa de 
campo, de laboratório, observação, entrevista e 
questionário); técnicas de estruturação de 
instrumentos de pesquisa de campo 
(questionários, entrevistas, formulários etc.). 
- Problematização. 
 
- Construção de hipóteses 
 
- Objetivos: geral e específicos(Para quê? e Para 
quem?) 
- Justificativa (Por quê?) 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Planejamento do TCC em Edificações                                    Módulo: 2º                                                                         
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1 - Selecionar informações e 
dados de pesquisa relevantes 

para o desenvolvimento de 
estudos e projetos. 

1 - Estudo do cenário da área 
profissional. 
2 - Identificação e definição de 
temas para o TCC. 

 

Aulas expositivas, leitura de artigos e matérias de 
revistas, internet, exibição de filmes e 
documentários, entrevistas com profissionais da 
área e visitas técnicas. 

 
17/07/2014 a 31/07/2014 

2 - Consultar Legislação, 
Normas, Regulamentos 

relativos ao projeto. 
3 - Definição do cronograma de 
trabalho 

Aula expositiva através de datashow. 
Desenvolvimento em grupo. 

 
07/08/2014  a 21/08/2014 

3 - Classificar fontes de 
pesquisa segundo critérios 

relativos ao acesso, 
desembolso financeiro, prazo e 

relevância para o projeto 

4 - Técnicas de pesquisa 
Aulas expositivas, debates, entrevistas e estudos 
de caso. 
Uso do laboratório Informática para técnicas de 
pesquisa na internet 

 
28/08/2014  a 11/09/2014 

4 - Aplicar instrumentos de 
pesquisa de campo. 

5 - Problematização 
6 - Construção de hipóteses 

 

Estudos de casos, relacionados com a área, do 
convívio dos alunos no emprego, no estágio, na 
escola e na sociedade em geral. 

 
18/09 /2014 a 09/10/2014 

5 - Registrar as etapas do 
trabalho e dados obtidos. 

7 - Objetivos: geral e específicos 
8 - Justificativa 

 

Aulas expositivas, leitura de artigos e matérias de 
revistas, internet, exibição de filmes e 
documentários, entrevistas com profissionais da 
área e visitas técnicas. Aula expositiva através de 
datashow 

 
16/10/2014  a 13/11/2014 

6 - Organizar os dados obtidos Emprego das bases tecnológicas 
2,3,4,5,6,7 e 8 

Aula expositiva através de datashow  
Apresentação de Trabalho em grupo escrito e oral 17/11/2014 a 11/12/2014 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular: Planejamento do TCC em Edificações                                        Módulo: 2º 
 
 

Competência 
 (por extenso) Indicadores de Domínio Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

 
1. Identificar demandas e 
situações-problema no âmbito 
da área profissional. 
2. Propor soluções 
parametrizadas por 
viabilidade técnica e 
econômica aos problemas 
identificados. 
3. Correlacionar à formação 
técnica às demandas do setor 
produtivo. 
4. Identificar fontes de 
pesquisa sobre o objeto em 
estudo. 
5. Elaborar instrumentos de 
pesquisa para 
desenvolvimento de projetos. 
6. Constituir amostras para 
pesquisas técnicas e 
científicas, de forma criteriosa 
e explicitada. 
7. Analisar dados e 
informações obtidas de 
pesquisas empíricas e 
bibliográficas. 

 

Habilidade na identificação de 
casos para estudo e de 
situações-problema. 
 
 
Habilidade na identificação das 
fontes de pesquisa e na 
utilização dos instrumentos de 
pesquisa. 
 
 
 
Habilidade na obtenção e na 
análise de dados necessários 
para a pesquisa. 

Resumo de artigo/ capítulo de 
livro pertinente ao tema do TCC 
 
Relatório de trabalho de campo 
e de visitas técnicas 
 
Participação aula a aula – 
debates e discussões 
 
Conduta individual e coletiva no 
desenvolvimento da pesquisa 
 
Realização de estudo de caso 
 
Seminário intermediário 
 
Elaboração e apresentação do 
banner do TCC 
 
Trabalho final escrito – 
atendimento às normas ABNT e 
Centro Paula Souza 
 
Apresentação final do TCC –, 
slides, termos técnicos, 
criatividade e relevância. 
 
Auto-avaliação 
 
Pro atividade 

 
 
 
Compreensão da cadeia 
produtiva da Construção Civil, 
pensamento crítico 
 
 
 
 
 
 
Desenvoltura na leitura, 
compreensão e interpretação 
de textos e artigos. Clareza 
nas expressões orais e 
escritas. 
 
 
 
 
Habilidade nas pesquisas em 
fontes seguras. Correlacionar 
teoria e prática. 

 
 
Compreensão das relações 
existentes nos ambientes, 
suas edificações e a situação 
econômica e cultural. 
 
 
 
 
 
Desenvoltura para propor 
soluções às problemáticas 
levantadas de forma coerente 
com o contexto no qual estão 
inseridos. 
 
 
Pró-atividade ao buscar 
referências bibliográficas para 
a pesquisa e demais questões 
do cotidiano. 
 
 
 

Centro Paula Souza – 2014  



V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 
LIVROS: 
 
- ALBERNAZ, M. P., LIMA, C. M. Dicionário Ilustrado de Arquitetura, São Paulo: Proeditores, 2003. 
 
- BELEZIA, E.C.Manual Técnico Centro Paula Souza Núcleo Básico: planejamento e 
desenvolvimento do TCC, São Paulo: Fundação Padre Anchieta, 2011. 
 
- COLE, E. História Ilustrada da Arquitetura – Um estudo de Edificações desde o Egito Antigo até o 
século XIX, passando por Estilos, Características e Traços Artísticos de cada Período, São Paulo: 
Publifolha, 2011. 
 
- ECO, H. Como se faz uma tese, São Paulo: Perspectiva, 2010. 
 
- FERREIRA, B. V. Fim da Picada – Considerações sobre o Trabalho Final de Graduação do Curso 
de Arquitetura e Urbanismo, São Paulo: Fonte Gráfica e Editora, 2010. 
 
- FREDERICK, M. 101 Lições que Aprendi na Escola de Arquitetura, São Paulo: Martins Martins 
Fontes, 2009. 
 
- LEMOS, A. C. O que é Arquitetura?, São Paulo: Editora Brasiliense, 1994. 
 
VÍDEOS: 
 
- “A Vida é Um Sopro” Oscar Niemeyer 
 
- A História das Coisas 
 
- Vídeos Institucionais – Prêmio Banco do Brasil de Tecnologia Social 
 
- TEDx 
 
- A Escola da Ponte – José Pacheco. 
 
- Standup – Geroge Carlin 
 
- O perfil do Profissional - Waldez Ludwig 
 
SITES, REVISTAS, ARTIGOS, TCC’s E PERIÓDICOS: 
 
- AU e Arquitetura e Construção 
 
- Textos, artigos e metodoligias da internet – vitruvius.com / planetasustentavel.com / hsapiens.com.br / 
scielo.com 
 
- TCC’s dos módulos anteriores do curso de Edificações  
 
 
VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
Recuperação Contínua: Solicitação de pesquisas de artigos, reportagens e materiais 
de apoio. Indicação de leituras, pesquisas de outros TCC’s, relatórios de vídeos e visitas 
técnicas. 
 Acompanhamento das atividades, solicitação de resumos de textos, artigos e 
reportagens relacionadas e apresentações breves sobre temas pertinentes.  
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VII– Identificação: 

Nome do professor: Denise de Melo Franco 
Assinatura:                                                                                        Data: 25/01/2014 

 
VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

 

Nome do coordenador: Wagner Pereira de Souza 

Assinatura:                                                                                        Data:        
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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à 
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das 
competências previstas nesse componente curricular. 
• Aplicar normas, métodos, técnicas e procedimentos estabelecidos, visando à qualidade e 

produtividade dos processos construtivos e de segurança dos trabalhadores. 

• Elaborar projetos arquitetônicos. 

• Elaborar representação gráfica de projetos de instalações hidrosanitárias.  

• Elaborar representação gráfica de projetos de instalações elétricas.  

• Representar graficamente os serviços a serem executados, como também redigir documentos 
comerciais técnicos. 

• Desenvolver atividades relativas a estudos, programação, acompanhamento e controle dos serviços 
de instalações civis. 

• Elaborar memoriais técnico-descritivos. 

• Supervisionar os serviços de organização, segurança e limpeza da obra. 

• Demonstrar capacidade de relacionamento para o trabalho em equipe e utilizar a comunicação como 
um instrumento de trabalho. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
         
 
 
Componente Curricular:    Projetos de Instalações Prediais                                                             Módulo: 2° 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

  
 
1. Identificar sistemas e componentes 
necessários para a elaboração de projetos 
de instalações prediais, dimensionando 
segundo ferramentas apropriadas para 
cada tipo de trabalho (normas técnicas 
específicas).  
 
2. Selecionar materiais, equipamentos e 
ferramentas utilizados em instalações 
prediais, segundo suas características e 
condições de funcionamento.  
 
3. Representar projetos executivos de 
instalações prediais segundo normas 
técnicas específicas.  
 
4. Supervisionar serviços de execução de 
instalações prediais.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1. Identificar tipos de instalações prediais.  
1.2. Dimensionar instalações prediais.  
1.3. Calcular diferença de potencial, intensidade 
de corrente, resistência, potência e fatores de 
potência e demanda em instalações elétricas.  
1.4. Calcular vazão, pressão, perímetro, área e 
volume em instalações hidráulicas.  
1.5. Realizar conversão de unidades de medidas, 
múltiplos e submúltiplos (SI e inglês).  
 
2.1. Especificar produtos e materiais necessários 
às instalações prediais ambientalmente eficientes 
disponíveis no mercado.  
 
3.1. Realizar graficamente projetos de instalações 
prediais utilizando normas técnicas.  
3.2. Aplicar terminologia técnica em projetos 
executivos de instalação hidráulica e elétrica.  
 
4.1. Conduzir a execução dos serviços de 
instalação hidráulica e elétrica.  
 

  
1. Definição, tipos e critérios de 
dimensionamento de projetos e execução de 
sistemas e instalações hidrossanitárias 
residenciais:  
água fria, água quente, água pluvial, esgoto 
sanitário e incêndio  
 
2. Dimensionamento de projetos de 
instalações elétricas residenciais:  
. sistemas e grandezas elétricas:  
- conhecimentos básicos de eletricidade, 
geração de energia elétrica  
. conceitos e identificação de circuitos 
elétricos:  
- levantamento de cargas elétricas, padrão 
de entrada, quadro de distribuição, 
simbologia, circuito de distribuição, 
condutores elétricos, aterramento, 
planejamento dos eletrodutos, 
dimensionamento – corrente elétrica, circuito 
distribuição, fiação, quadro distribuição, etc  
. sistemas de proteção e controle de 
circuitos:  
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- disjuntores, interruptores, minuterias etc  
. Noções de luminotécnica  
 
3. Elaboração de memoriais descritivos com 
apresentação de convenções e 
considerações conforme os projetos de 
instalações prediais:  
. lista dos materiais utilizados nas 
instalações  
 
4. Normas Técnicas de execução e 
segurança aplicáveis às instalações 
prediais:  
. situações de risco, providencias de 
emergência e prevenção contra acidentes  
 
5. Desenho das instalações hidráulicas:  
. água quente, esgoto sanitário, água pluvial 
(simbologias e detalhes isométricos), 
dimensionamento das tubulações e tipos de 
conexões junto com o projeto arquitetônico  
 
6. Representação em planta das instalações 
elétricas e suas interfaces com o projeto 
arquitetônico com simbologias e detalhes 
isométricos, representações dos circuitos, 
tabelas de dimensionamentos, divisão e 
distribuição dos circuitos  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular:    Projetos de Instalações Prediais                                                                   Módulo: 2° 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1.1. Identificar tipos de 
instalações prediais.  
 

1. Definição, tipos e critérios de 
dimensionamento de projetos e 
execução de sistemas e 
instalações hidrossanitárias 
residenciais:  
água fria, água quente, água 
pluvial, esgoto sanitário e 
incêndio  
 
2. Dimensionamento de projetos 
de instalações elétricas 
residenciais:  
. sistemas e grandezas elétricas:  
- conhecimentos básicos de 
eletricidade, geração de energia 
elétrica  
. conceitos e identificação de 
circuitos elétricos:  
- levantamento de cargas 
elétricas, padrão de entrada, 
quadro de distribuição, 
simbologia, circuito de 
distribuição, condutores elétricos, 
aterramento, planejamento dos 
eletrodutos, dimensionamento – 
corrente elétrica, circuito 
distribuição, fiação, quadro 
distribuição, etc  

Aulas expositivas  
18 / 07 a 15 / 08 
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. sistemas de proteção e controle 
de circuitos:  
- disjuntores, interruptores, 
minuterias etc  
. Noções de luminotécnica  
 

1.2. Dimensionar instalações 
prediais.  
 

 1. Definição, tipos e critérios de 
dimensionamento de projetos e 
execução de sistemas e 
instalações hidrossanitárias 
residenciais:  
água fria, água quente, água 
pluvial, esgoto sanitário e 
incêndio  
 
2. Dimensionamento de projetos 
de instalações elétricas 
residenciais:  
. sistemas e grandezas elétricas:  
- conhecimentos básicos de 
eletricidade, geração de energia 
elétrica  
. conceitos e identificação de 
circuitos elétricos:  
- levantamento de cargas 
elétricas, padrão de entrada, 
quadro de distribuição, 
simbologia, circuito de 
distribuição, condutores elétricos, 
aterramento, planejamento dos 
eletrodutos, dimensionamento – 
corrente elétrica, circuito 
distribuição, fiação, quadro 
distribuição, etc  
. sistemas de proteção e controle 

Aulas Expositivas e 
Elaboração de planilhas 
Simulações de controle de Planejamento 

 
22 / 08 a 19 / 09 
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de circuitos:  
- disjuntores, interruptores, 
minuterias etc  
. Noções de luminotécnica  
 

1.3. Calcular diferença de 
potencial, intensidade de 
corrente, resistência, potência 
e fatores de potência e 
demanda em instalações 
elétricas.  
 

1. Definição, tipos e critérios de 
dimensionamento de projetos e 
execução de sistemas e 
instalações hidrossanitárias 
residenciais:  
água fria, água quente, água 
pluvial, esgoto sanitário e 
incêndio  
 
2. Dimensionamento de projetos 
de instalações elétricas 
residenciais:  
. sistemas e grandezas elétricas:  
- conhecimentos básicos de 
eletricidade, geração de energia 
elétrica  
. conceitos e identificação de 
circuitos elétricos:  
- levantamento de cargas 
elétricas, padrão de entrada, 
quadro de distribuição, 
simbologia, circuito de 
distribuição, condutores elétricos, 
aterramento, planejamento dos 
eletrodutos, dimensionamento – 
corrente elétrica, circuito 
distribuição, fiação, quadro 
distribuição, etc  
. sistemas de proteção e controle 
de circuitos:  

Aulas Expositivas e 
Elaboração de planilhas 
Simulações de controle de Planejamento 

 
26 / 09 a 17 / 10 
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- disjuntores, interruptores, 
minuterias etc  
. Noções de luminotécnica  
 

1.4. Calcular vazão, pressão, 
perímetro, área e volume em 
instalações hidráulicas.  

 

1. Definição, tipos e critérios de 
dimensionamento de projetos e 
execução de sistemas e 
instalações hidrossanitárias 
residenciais:  
água fria, água quente, água 
pluvial, esgoto sanitário e 
incêndio  
 
2. Dimensionamento de projetos 
de instalações elétricas 
residenciais:  
. sistemas e grandezas elétricas:  
- conhecimentos básicos de 
eletricidade, geração de energia 
elétrica  
. conceitos e identificação de 
circuitos elétricos:  
- levantamento de cargas 
elétricas, padrão de entrada, 
quadro de distribuição, 
simbologia, circuito de 
distribuição, condutores elétricos, 
aterramento, planejamento dos 
eletrodutos, dimensionamento – 
corrente elétrica, circuito 
distribuição, fiação, quadro 
distribuição, etc  
. sistemas de proteção e controle 
de circuitos:  
- disjuntores, interruptores, 

 
 
Aulas Expositivas 
Apresentação de Audiovisual 

 
 
 
 

20 / 10 a 31 / 10 
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minuterias etc  
. Noções de luminotécnica  

 
1.5. Realizar conversão de 
unidades de medidas, 
múltiplos e submúltiplos (SI e 
inglês).  

 

1. Definição, tipos e critérios de 
dimensionamento de projetos e 
execução de sistemas e 
instalações hidrossanitárias 
residenciais:  
água fria, água quente, água 
pluvial, esgoto sanitário e 
incêndio  
 
2. Dimensionamento de projetos 
de instalações elétricas 
residenciais:  
. sistemas e grandezas elétricas:  
- conhecimentos básicos de 
eletricidade, geração de energia 
elétrica  
. conceitos e identificação de 
circuitos elétricos:  
- levantamento de cargas 
elétricas, padrão de entrada, 
quadro de distribuição, 
simbologia, circuito de 
distribuição, condutores elétricos, 
aterramento, planejamento dos 
eletrodutos, dimensionamento – 
corrente elétrica, circuito 
distribuição, fiação, quadro 
distribuição, etc  
. sistemas de proteção e controle 
de circuitos:  
- disjuntores, interruptores, 
minuterias etc  

Aulas Expositivas e 
Elaboração de planilhas 
Simulações de controle de Planejamento 

 
03 / 11 a 07 / 11 
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. Noções de luminotécnica  
 

2.1. Especificar produtos e 
materiais necessários às 
instalações prediais 
ambientalmente eficientes 
disponíveis no mercado.  

 

3. Elaboração de memoriais 
descritivos com apresentação de 
convenções e considerações 
conforme os projetos de 
instalações prediais:  
. lista dos materiais utilizados nas 
instalações  

 

Aulas Expositivas 
 

 
10 / 11 a 14 / 11 

3.1. Realizar graficamente 
projetos de instalações 
prediais utilizando normas 
técnicas.  

 

5. Desenho das instalações 
hidráulicas:  
. água quente, esgoto sanitário, 
água pluvial (simbologias e 
detalhes isométricos), 
dimensionamento das tubulações 
e tipos de conexões junto com o 
projeto arquitetônico  
 
6. Representação em planta das 
instalações elétricas e suas 
interfaces com o projeto 
arquitetônico com simbologias e 
detalhes isométricos, 
representações dos circuitos, 
tabelas de dimensionamentos, 
divisão e distribuição dos circuitos  

 

Aulas Expositivas 
Apresentação de Audiovisual 

 
10 / 10 a 31 / 11 

3.2. Aplicar terminologia 
técnica em projetos executivos 
de instalação hidráulica e 
elétrica.  

 

5. Desenho das instalações 
hidráulicas:  
. água quente, esgoto sanitário, 
água pluvial (simbologias e 
detalhes isométricos), 
dimensionamento das tubulações 

Aulas Expositivas 
Visita Programada a um canteiro de obras 
real 

 
22 / 08 a 19 / 12 
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e tipos de conexões junto com o 
projeto arquitetônico  
 
6. Representação em planta das 
instalações elétricas e suas 
interfaces com o projeto 
arquitetônico com simbologias e 
detalhes isométricos, 
representações dos circuitos, 
tabelas de dimensionamentos, 
divisão e distribuição dos circuitos  

 
 
4.1. Conduzir a execução dos 
serviços de instalação 
hidráulica e elétrica.  

 

4. Normas Técnicas de execução 
e segurança aplicáveis às 
instalações prediais:  
. situações de risco, providencias 
de emergência e prevenção 
contra acidentes  

 

Aulas Expositivas 
Trabalho em grupo para desenvolvimento de 
projeto de canteiro 

 
10 / 11 a 19 / 12 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular:  Projetos de Instalações Prediais                                                                              Módulo: 2° 
 
 

Competência 
 (por extenso) Indicadores de Domínio Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

1. Identificar sistemas e 
componentes necessários 
para a elaboração de 
projetos de instalações 
prediais, dimensionando 
segundo ferramentas 
apropriadas para cada tipo 
de trabalho (normas 
técnicas específicas).  
2. Selecionar materiais, 
equipamentos e 
ferramentas utilizados em 
instalações prediais, 
segundo suas 
características e condições 
de funcionamento.  
3. Representar projetos 
executivos de instalações 
prediais segundo normas 
técnicas específicas.  
4. Supervisionar serviços 
de execução de instalações 
prediais.  
 
  

Conhecer produtos e 
materiais; 
 
Aprender a ler plantas de 
projetos de instalações 
 
Conhecer materiais e 
equipamentos utilizados 
para a execução de 
instalações prediais 
 
Aprender a ler e interpretar 
projetos  
de instalações prediais 
 
Ler discutir e interpretar 
normas técnicas. 
Identificar materiais e 
aprender suas principais 
aplicações. 
 

Catálogos técnicos 
Visitas técnicas, lojas de 
materiais de construção 
Execução de um projeto 
elétrico completo  
Consultas a internet  
 
Leitura e interpretação de 
projetos de instalações 
prediais 
 
Realização de trabalhos 
didáticos 
 
Leitura de projetos em 
sala de aula  
 
Leitura e discussão de 
normas em sala de aula 
 
Visitas técnicas às lojas 
de materiais feiras e 
instalações da ETEC 

Demonstrar conhecimentos  
na elaboração do projeto 
de instalações, interesse e 
iniciativa para visitas 
técnicas.  
 
Clareza e precisão na 
leitura e interpretação das 
simbologias utilizadas em 
projetos. 
 
Iniciativa e interesse na 
execução dos trabalhos 
 
Precisão na leitura e 
interpretação nas 
discussões técnicas 
Iniciativa e interesse 
 
Acompanhamento  
Participação nas visitas 

Identificação dos principais 
materiais utilizados nas 
instalações prediais. 
 
Leitura e interpretação 
correta de projetos 
 
Qualidade dos trabalhos 
apresentados. 
 
Ler e interpretar 
corretamente projetos. 
 
Conhecimento das 
principais normas de 
instalações. 
 
Conhecimento de como e 
quando utilizar os principais 
materiais de instalações. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 
Gueccini, Decio Pereira. Eletricidade para a Engenharia- 1° edição 2003 
Braga, Newton C. – Instalações Elétricas sem Mistérios, 1° edição1999 
Macintyre, A. J. – Manual de Instalações Hidráulicas e sanitárias – Ed Guanabara, 1990 
Apostilas Universitárias diversas 
Manual do Instalador Eletricista – Helio Creder – 2° Edição 2010 
Projetos de Instalações Prediais – Domingos Leite Lima Filho – 9° Edição 
Técnicas e Praticas Construtivas para Edificações – Julio Salgado – Ed. Érica 
 
VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
 
Na recuperação contínua será solicitado ao aluno mais participação em discussões de 
temas de aula, entrega de exercícios propostos em aula alem da assiduidade. 
 
 
 
 
 
 
VII– Identificação: 

Nome do professor: Nelson Moro da Costa 
Assinatura:                                                                                        Data: 14/07/2014 

 
VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

Nome do coordenador(a): Wagner Pereira de Souza 

Assinatura:                                                                                        Data: 14/07/2014 
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Qualificação: Módulo: 2 
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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à 
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das 
competências previstas nesse componente curricular. 
 
 
 
Dimensionar e conduzir equipes de trabalho.  

Elaborar relatórios técnicos e diários de obras.  

Realizar medições e vistorias.  
 
Controlar o estoque e o armazenamento de materiais.  

Executar ensaios tecnológicos.  

Controlar a qualidade de materiais e sistemas construtivos.  

Elaborar e cumprir cronograma de suprimentos e de compras.  
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular. 
         
 
 
Componente Curricular:       TÉCNOLOGIA DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL I                      Módulo: 2° 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1. 
 
 
 
 
2. 

 Avaliar as principais propriedades físicas e 
mecânicas e suas aplicações e 
características dos aglomerantes, 
argamassas e concretos.  
 
 Analisar métodos de ensaios tecnológicos 
dos aglomerantes, argamassas e 
concretos.  
 

1.1 
 
1.2 
 
 
1.3 
 
1.4 
 
 
2.1 
2.2 
 
2.3 
 
2.4 
 
 
 
 
 

 Verificar as características e propriedades do 
cimento.  
 Determinar as composições, dosagens, 
características e as propriedades das 
argamassas e concretos.  
 Determinar campos de aplicação de argamassas 
e concretos.  
 Calcular consumo dos materiais na produção da 
argamassa e do concreto.  
 
 Realizar ensaios laboratoriais e de campo.  
 Aplicar métodos de ensaios tecnológicos de 
cimento, argamassas e concretos.  
 Selecionar equipamentos para os ensaios 
tecnológicos.  
 Apresentar relatórios técnicos dos ensaios.  
 
 

 
 
 
 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 

 Materiais aglomerantes:  
cimento Portland:  
o histórico, fabricação, composição 
(mineralógica e potencial), propriedades, 
principais tipos, armazenamento  
cal:  
o definição, fabricação (matéria-prima, 
extinção, etc.), endurecimento, propriedades, 
aplicações, armazenamento  
gesso:  
o definição, fabricação, endurecimento, 
propriedades, aplicações  
 
 
 
 Argamassa:  
conceituação, utilizações, classificação, 
propriedades, tipos e composição   
 
 Concreto:  
definição, materiais constituintes, tipos, 
propriedades (estado fresco e endurecido) e 
aplicação  
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4. 
 
 
5. 
 
 
6. 

Produção, dosagem e cálculo de consumo dos 
materiais na produção da argamassa.  
 
 Produção, dosagem e cálculo de consumo 
dos materiais na produção do concreto.  
 
 Métodos de ensaios laboratoriais de cimento, 
argamassas e concretos.  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular:  TÉCNOLOGIA DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL I                      Módulo: 2° 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 
Verificar as características e 
propriedades do cimento.  

 
Materiais aglomerantes: 

 Aulas práticas (laboratório) e teóricas.  
18/07 a 15/08 

Determinar as composições, 
dosagens, características e as 
propriedades das argamassas 
e concretos.  

 

Argamassa Aulas práticas (laboratório) e teóricas.  
22/08 a 12/09 

Determinar campos de 
aplicação de argamassas e 
concretos.  

 
Argamassa: Aulas práticas (laboratório) e teóricas.  

19/09 a 03/10 

Calcular consumo dos 
materiais na produção da 
argamassa e do concreto.  

 

Produção, dosagem e cálculo de 
consumo dos materiais na 
produção da argamassa.  

 
Aulas práticas (laboratório) e teóricas.  

 10/10 a 24/10 

Realizar ensaios laboratoriais e 
de campo.  
 Aplicar métodos de ensaios 
tecnológicos de cimento, 
argamassas e concretos.  

 

Concreto: Aulas práticas (laboratório e campo) e teóricas.  
31/10 a 14/11 

Selecionar equipamentos para 
os ensaios tecnológicos.  
 Apresentar relatórios técnicos 

dos ensaios. 

Métodos de ensaios laboratoriais 
de cimento, argamassas e 
concretos  

 
Aulas práticas (laboratório e campo) e teóricas.  

21/11 a 12/12 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular:  TÉCNOLOGIA DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL I                      Módulo: 2° 
 
 

Competência 
 (por extenso) Indicadores de Domínio Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

 
Avaliar as principais 
propriedades físicas e 
mecânicas e suas aplicações 
e características dos 
aglomerantes, argamassas e 
concretos.  
 
 Analisar métodos de ensaios 
tecnológicos dos 
aglomerantes, argamassas e 
concretos.  
 
 
 

 
Coordenar equipe de 
coleta de amostras e 
ensaios.  
 Coletar amostras.  
 Executar ensaios.  
 Operar equipamentos 
de laboratório.  
 Especificar os 
materiais utilizados nos 
ensaios.  
 Analisar relatórios 
técnicos.  
 Elaborar relatórios 
técnicos.   

 
• Relatórios de 

práticas / 
ensaios / 
experimentos 
 

• Avaliação escrita 
individual 

 
• Observação direta 

 

Precisão,  
Clareza, 
Complexidade  
 

Precisão na coleta das 
amostras de ensaios 
(peso, tempo) 
 
Clareza nos relatórios 
 
Operar os equipamentos 
de laboratório. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 
1- Apostilas da Universidade Estadual de Ponta Grossa, do curso de Engenharia Civil. 

www.uepg.br/denge/civil 
 

2- Normas técnicas referentes aos ensaios laboratoriais realizados 
 

3- Catálogo de produtos comerciais para correlacionar teoria x prática. 
4- Amostras de materiais de construção com a respectiva classificação. 

 
 
VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
 
A recuperação contínua deverá ser inserida no trabalho pedagógico realizado no dia a dia da sala de aula e 
decorre da avaliação diagnóstica do desempenho do aluno, constituindo intervenções imediatas, dirigidas às 
dificuldades específicas, assim que estas forem constatadas.  

 
 
 
 
 
VII– Identificação: 

Nome do professor: Anderson Ferreira 
Assinatura:                                                                                        Data: 27/01/2014 

 
VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

Nome do coordenador: WAGNER PEREIRA DE SOUZA 

Assinatura:                                                                                        Data: ___/___/___ 
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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à 
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das 
competências previstas nesse componente curricular. 
 
A – DESENVOLVER PROJETOS SOB SUPERVISÃO  
 Elaborar projetos arquitetônicos.  
 Desenhar projetos de instalações hidrossanitárias.  
 Desenhar projetos de instalações elétricas.  
 
B – LEGALIZAR PROJETOS E OBRAS  
 Selecionar documentos para legalização da obra.  
 Encaminhar projetos para aprovação junto aos órgãos competentes.  
 Requerer aprovação de vistoria nos órgãos competentes.  
 Providenciar encerramento das obras.  
 
Elaborar projetos arquitetônicos.  

Elaborar representação gráfica de projetos de instalações hidrossanitárias.  

Elaborar representação gráfica de projetos de instalações elétricas.  

Representar graficamente os serviços a serem executados, como também redigir 
documentos comerciais técnicos.  
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 
Componente Curricular:      Desenvolvimento de Projetos Técnicos                                                   Módulo: 3° 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

  
1. Conceber projetos executivos de 
arquitetura.  
 
2. Conceber projetos de detalhamento de 
elementos da edificação.  
 
3. Elaborar memoriais descritivos de 
projetos executivos.  
 
4. Ler e interpretar os diversos tipos de 
projetos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1. Desenvolver projetos e leiaute usando grafite 

e ferramentas computacionais.  
 

2.1. Desenvolver projetos de detalhamento de 
elementos da edificação.  

 
3.1. Desenvolver memoriais, especificações e 

projetos executivos.  
 

4.1. Aplicar técnicas e convenções do desenho 
arquitetônico  

 
 
 
 
 
 
 

 

  
1. Técnicas de representação gráfica de 
detalhes:  
escadas, telhados e demais elementos da 
edificação  
 
2. Técnicas de desenho arquitetônico no 
computador  
 
3. Etapas do projeto:  
desenvolvimento, projeto de aprovação e 
projeto executivo  
 
4. Técnicas de elaboração de memoriais 
descritivos de projetos executivos  
 
5. Nomenclatura e simbologia utilizadas no 
projeto – Normas Técnicas  
 
 

Centro Paula Souza – 2014  



 
Administração Central 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 
 
III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Desenvolvimento de Projetos Técnicos                                                                 Módulo: 3° 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1.1. Desenvolver projetos e 
leiaute usando grafite e 

ferramentas computacionais.  
 

1. Técnicas de representação 
gráfica de detalhes:  
escadas, telhados e demais 
elementos da edificação  
 
2. Técnicas de desenho 
arquitetônico no computador  

 

Aulas expositivas em sala 
Aulas Praticas em laboratório de Informatica 

 
23/07 a 05/09 

2.1. Desenvolver projetos de 
detalhamento de elementos da 

edificação.  
 

1. Técnicas de representação 
gráfica de detalhes:  
escadas, telhados e demais 
elementos da edificação  

 

Aulas expositivas em sala 
Aulas Praticas em laboratório de Informatica 10/09 a 10/10 

3.1. Desenvolver memoriais, 
especificações e projetos 

executivos.  
 

4. Técnicas de elaboração de 
memoriais descritivos de projetos 
executivos  

 

Aulas expositivas em sala 
Aulas Praticas em laboratório de Informatica 

 
17/10 a 14/11 

4.1. Aplicar técnicas e 
convenções do desenho 

arquitetônico  
 

5. Nomenclatura e simbologia 
utilizadas no projeto – Normas 
Técnicas  
 

 

Aulas expositivas em sala 
Aulas Praticas em laboratório de Informatica 

 
19/11 a 12/12 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular: Desenvolvimento de Projetos Técnicos                                                              Módulo: 3° 
 
 

Competência 
 (por extenso) Indicadores de Domínio Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

1. Conceber projetos 
executivos de arquitetura.  
 
2. Conceber projetos de 
detalhamento de elementos 
da edificação.  
 
3. Elaborar memoriais 
descritivos de projetos 
executivos.  
 
4. Ler e interpretar os diversos 
tipos de projetos.  
 
 
 
 

Dominio de Autocad 
 
Resultados de Pesquisa em 
Órgãos Publicos; 
Conhecer normas e 
terminologias de desenho; 
Desenvolvimento de 
desenhos executivos 

 

 

Trabalhos Individuais 
 
Trabalhos em Autocad 
 
Trabalhos em grupos 

 
Qualidade do desenho e 
formatação; 
 
Organização e portifólio de 
documentos; 
 
Percepção dos 
detalhamentos de projetos 
executivos 

 
Capacidade de desenhar 
projetos , instalações  e 
organizar lay out. 
 
Produção de 
documentação exigida 
pelos órgãos públicos. 
 
 

 

Centro Paula Souza – 2014  



V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 
Apostila de Autocad 2012 
Desenho Arquitetônico – Ed Edgard Blucher – Giglio A. Ribeiro 
Arte de Projetar em Arquitetura – Neufert  
 
VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
Desenvolvimento de Projeto Arquitetônico que englobe o uso de técnicas e de materiais 
diversos , tais como : Instalações prediais, projetos legais e de Lay out em conformidade 
com ABNT 
 
Em recuperação o aluno deverá desenvolver a pratica do desenho arquitetônico em 
nível de execução com acompanhamento direto do professor. 
 
 
 
 
VII– Identificação: 

Nome do professor: Wagner Pereira de Souza 
Assinatura:                                                                                        Data: 15/07/2014 

 
VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

Nome do coordenador(a): WAGNER PEREIRA DE SOUZA 

Assinatura:                                                                                        Data: 15/07/2014       
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ETE Dr. Celso Charuri 

Código: 124 Município: Capão Bonito 

Eixo Profissional: Infra-Estrutura 

Habilitação Profissional: Técnico de Nível Médio de Técnico em Edificações 

Qualificação: Técnico de Nível Médio de Técnico em Edificações Módulo: 3° 

Componente Curricular: Ética e Cidadania Organizacional 

C. H. Semanal: 2 Professor (a): Juvenal Bonás Filho  

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à 
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das 
competências previstas nesse componente curricular. 

• Aplicar as técnicas de relações interpessoais,marketing pessoal,liderança e 
trabalho em equipe.  

• Identificar o trabalho social,trabalho intelectual,trabalho escravo e trabalho 
arte. 

• Desenvolver nas relações sociais e de trabalho a moral e a ética. 

• Utilizar técnicas de trabalho e responsabilidade social e organizações de 
excelência . 

• Aplicar a legislação Federal e Estadual no trabalho voluntário,e deliberação 
Ceetps. 

• Desenvolver nas relações de trabalho a participação dos Sindicatos. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
Componente Curricular: Ética e Cidadania Organizacional 
Módulo: 3° 
N ° Competências N ° Habilidades N ° Bases Tecnológicas 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promover a imagem pessoal e da 
organização,percebendo ameaças e 
oportunidades que possam afeta-las e os 
procedimentos de controle adequados a 
cada situação  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1 

 
 
 

1.2 
 
 
 
 
 

1.3 
 
 
 
 

1.4 
 
 
 
 
 

1.5 
 
 

1.6 
 
 
 
 
 

Identificar a importância do 
domínio das relações 
interpessoais. 
  
Utilizar as técnicas de relações 
interpessoais como instrumento 
de autopromoção e bom  
desempenho profissional e 
pessoal. 
 
Trabalhar em equipe e 
cooperativamente valorizando e 
encorajando a autonomia e a 
contribuição de cada um. 
 
Utilizar técnicas de relações 
interpessoais no atendimento de 
cliente,parceiro 
empregador,concorrentes e os 
clientes internos. 
 
Selecionar procedimentos de 
trabalho. 
 
Identificar a cultura e os objetivos 
da organização 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Técnicas de relações interpessoais: 
- apresentação 
- comportamento; 
- empatia e comunicação; 
- marketing pessoal; 
- trabalho em equipe; 
Cooperação e autonomia; 
- liderança positiva e negativa; 
- motivação e processos de mudança ; 
- analise de problemas e tomada de decisão. 
 
Responsabilidade Social:  
- Humanização  
- Desumanizarão; 
 
Tipos de Trabalho: 
 
- Trabalho Social; 
- Trabalho arte; 
- Trabalho intelectual. 
- Trabalho escravo. 
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2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificar e respeitar os direitos e deveres 
de cidadania,inerentes ás condições de : 
produtor,consumidor,empregador,empregado 
Parceiro,concorrente, membro  da 
comunidade interna e da comunidade 
externa á empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
Ser capaz de prever situações que 
representem riscos ou desrespeito á 
integridade física,mental, moral dos cidadãos 
e de selecionar procedimentos que possam 
evitá-los.  
 

 
 
 

1.7 
 
 
 

1.8 
 
 
 
 

1.9 
 
 

2.1 
 
 
 

2.2 
 
 
 

2.3 
 
 
 

3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Concientizar-se da importância, 
do valor e da responsabilidade de 
cada trabalhador em relação 
a:qualidade do produto ou serviço 
a ser oferecido. 
 
Identificar as condições de 
higiene e segurança durante o 
processo de produção e no 
ambiente de trabalho. 
 
Respeitar o meio Ambiente. 
 
Aplicar o Código de Defesa do 
Consumidor nas relações entra 
consumidor e fornecedor. 
 
Relatar a observação do Código 
de Defesa do consumidor no 
funcionamento e 
desenvolvimento da organização. 
 
Aplicar a legislação trabalhista 
nas relações entra empregador e 
empregado. 
 
Identificar e respeitar as regras 
básicas de convivência 
social,inspiradas nos princípios 
da liberdade,igualmente, justiça e 
equidade.e as legislações que as 
normatizam. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Moral, ética nas relações sociais e do trabalho 
: 
- Conceitos; 
- Teorias que explicam os conceitos éticos; 
- ética profissional; 
- a importância da ética na formação do 
profissional da área de edificações;  
- perfil ético do profissional da área de 
edificações. 
 
- regulamentos organizacionais; 
     A Importância das normas e regulamentos x 
código de ética; 
     Manuais organizacionais (exemplos) 
     CREA 
 
Cultura Organizacional 
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. 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 

 
 
Interpretar os princípios constantes do 
Código de Ética que disciplinam as 
atividades do Técnico em Edificações, 
visando um bom desempenho profissional  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisar a importância do trabalho 
voluntariado na formação profissional e ética 
do cidadão.  
 
 
 
 

4.1 
 
 
 

4.2 
 
 
 

4.3 
 
 
 
 

4.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 
 
 
 

5.2 
 
 

5.3 
 
 
 
 

Identificar os princípios 
constantes do código de ética do 
profissional em edificações. 
 
Identificar as conseqüências  
legais necessárias ao 
desempenha da profissão . 
 
Incorporar á sua pratica cotidiana 
conhecimentos,técnicas e 
atitudes propicias ao seu 
desenvolvimento profissional e 
relacional. 
 
Discernir o momento propicio e a 
situação adequada e justa para 
oferecer ou pedir ajuda,aprender 
ou ensinar,cooperar ou competir 
(concorrer),conservar ou 
transformar, sempre de acordo 
com os princípios da 
responsabilidade e da 
solidariedade. 
 
Participar de programas e 
atividades voluntárias na 
empresa e na comunidade. 
 
Utilizar legislação vigente sobre 
trabalho voluntário. 
 
Incorporar a prática profissional 
do trabalho voluntário.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trabalho e responsabilidade social  
 
 
 
 
Organizações de excelência 
 
 
 
 
 
 
Sindicato  
 
 
 
Trabalho voluntário :  
 
- Lei Federal nº. 9.608/98Lei nº 10748/03 
alteradas pela Lei nº. 10.940 de 27-08-2004; 
-Lei Estadual nº. 10.335 de 30-06-1999 
- Deliberação Ceeteps nº. 01 de 08-03-2004 
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II – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

Componente Curricular: Ética e Cidadania Organizacional 

Módulo: 3°   

Habilidades Base Tecnológica Procedimento Didático Cronograma – Dia/ Mês 
1 – Promover a imagem pessoal e 
da organização 

1 – Técnicas de Relações 
interpessoais, 

- Aulas Expositivas 17/07 – 31/07    

2 – Identificar e respeitar os direitos 
e deveres de cidadania. 

2 – Responsabilidade social 
humanização e Desumanizarão 
 

- Trabalhos em equipe com o 
professor 

07/08 – 21/08 

3 –Utilizar situações para prever 
situações que representem riscos e 
desrespeito a integridade física. 

3 – Tipos de Trabalho: 
Social,Arte,Intelectual e Escravo. 

- Aulas Expositivas 28/08 – 04/09 

4 – Aplicar o código de ética ao 
profissional de edificações. 

4 - Código de Ética Profissional 
 

- Aulas Expositivas 11/09 – 18/09 

5 – Aplicar a cultura organizacional 5 – Cultura Organizacional - Aulas Expositivas 25/09 – 02/10 
6 - Desenvolver atividades que 
busquem melhorar as relações de 
trabalho e responsabilidade social. 
 

6 – Trabalho e Responsabilidades 
Social.  

- Aulas Expositivas  
09/10 – 23/10 

7- Identificar as organizações de 
excelência  

7- Organizações de Excelência 
 

- Trabalho em equipe com o 
professor   

 
30/10 – 13/11 

8 – Desenvolver nas relações de 
trabalho a participação dos 
sindicatos. 

8- Sindicato. - Aula Expositivas   
20/11 – 27/11 

9 – Aplicar a legislação Federal e 
Estadual no trabalho voluntário e a 
deliberação das Ceeteps  

9 – Trabalho voluntário: Lei Federal, 
Lei Estadual e deliberação Ceeteps.  

- Trabalho em equipe com o 
professor.  

 
04/12 – 11/12 

 

 



 
 

 
 

_______________________________________________________________ 
Administração Central 

Unidade de Ensino Médio e Técnico – CETEC 
 
IV– Procedimento de Avaliação 

Componente Curricular: Ética e Cidadania Organizacional 

Módulo: 3° 

Competências Indicadores de 
Domínio 

Instrumentos de 
Avaliação 

Critérios de 
Desempenho 

Evidências de 
Desempenho 

1 - Promover a imagem pessoal e da 
organização,percebendo ameaças e 
oportunidades que possam afeta-las e os 
procedimentos de controle adequados a 
cada situação  
 

- Capacidade de dirimir problemas 
expostos. 

- Prova prática, apresentação em 
grupo. 

- Raciocínio lógico. 
 

- Desenvolvimento eficaz. 

2 - Identificar e respeitar os direitos e 
deveres de cidadania,inerentes ás condições 
de : 
produtor,consumidor,empregador,empregado 
Parceiro,concorrente, membro  da 
comunidade interna e da comunidade 
externa á empresa. 
 
 

- Domínio das Técnicas e sua 
utilização. 

- Prova dissertativa. 
 

- Interpretação de texto. - Índice de acertos. 

3 - Ser capaz de prever situações que 
representem riscos ou desrespeito á 
integridade física,mental, moral dos cidadãos 
e de selecionar procedimentos que possam 
evitá-los.  
 
 

- Aplicação adequada das 
técnicas. 

- Seminário. 
 

- Coerência e bom senso. 
 

- Exposição do conteúdo com 
clareza. 
 

4 - Interpretar os princípios constantes do 
Código de Ética que disciplinam as 
atividades do Técnico em Edificações, 
visando um bom desempenho profissional  
 
 
5- Analisar a importância do trabalho 
voluntariado na formação profissional e ética 
do cidadão.  
 
 

- Precisão na consecução do 
Projeto. 
 
 
 
 
Domínio das Técnicas e sua 
utilização, e capacidade de dirimir 
problemas. 

- Trabalho em equipe. 
 
 
 
 
 
- Trabalho em equipe. 

- Organização e estratégia. 
 
 
 
 
- Organização e estratégia. 

-Conteúdo Técnico e Atualizado. 
 
 
 
 
Exposição do conteúdo com 
clareza 
 
 



 
 

 
 

_______________________________________________________________ 
Administração Central 

Unidade de Ensino Médio e Técnico – CETEC 
 

V – Materiais de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

CLT – Consolidação das Leis do trabalho. 
DAVIS, Keith – Comportamento Humano no Trabalho – Ed. Cencage, 2ª 
Edição, 2010. 
SÁ, Antônio Lopes – Ética Profissional – Ed. Atlas, 6ª Edição, 2009. 
SERETTE, Caio Flávio – Noções de Direito – Ed. Texto novo, 2ª Edição, 2008. 
Apostilas elaboradas pelo professor da acordo com o material didático em 
destaque. 

 

VI – Estratégias de Recuperação para Alunos com Rendimento 
Insatisfatório 

• Recuperação contínua, atendimento individual, e paralela com trabalho 
de pesquisas e leituras. 

 

VII – Identificação 

Nome do professor: JUVENAL BONÁS FILHO  

Assinatura:                                                                        Data: 17/07/2014 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Área 

O parecer deverá ser emitido à luz do Plano de Curso, ou seja, o Coordenador 
de Área deverá verificar se o planejamento do professor está coadunado ao 
que está estabelecido do Plano de Curso, em especial no que está definido 
para este Componente Curricular. 

 

Nome do Coordenador: Wagner Souza 
Assinatura:                                                                        Data: 17/07/2014 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ETEC: Dr. Celso Charuri 

Código: 124 Município: Capão Bonito 

Eixo Tecnológico: Infraestrutura 

Habilitação Profissional: Técnica de Nível Médio em Edificações 

Qualificação: Técnico em Edificações   
Módulo: 3° 
2º semestre- 2014 

Componente Curricular: Estruturas  na construção civil 

C.H. Semanal: 05 Professor: Cirilo Arcanjo Ramos 

 
I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 
 
1- Analisa interfaces das plantas e especificações de um projeto integrando-as de forma 
sistêmica, detectando inconsistências, superposições e incompatibilidades do projeto. 

2-  Elaborar projetos arquitetônicos, estruturais, e de instalações hidráulicas e elétricas, com 

seus respectivos detalhamentos, cálculo e desenho para edificações, nos termos e limites 

regulares 
3- Supervisionar a execução de projetos.  

4- Elaborar cronogramas e orçamentos, orientando, acompanhando e controlando as etapas 

da construção. 

Plano de Trabalho Docente – 2014 
 

             Ensino Técnico 

Centro Paula Souza – 2014 



 
II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 
Componente Curricular: Estruturas na construção civil                                                                                                                      Módulo: 3°Módulo- 2º  S - 2014   

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

 1. Identificar sistemas estruturais. 
 
2. Analisar os esforços atuantes nas 
estruturas 
 
3. Interpretar as principais características 
das estruturas quando submetidas a 
esforços mecânicos. 
 
4. Acompanhar a execução de obras de 
estruturas segundo normas técnicas 
específicas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Verificar reações de apoio, em relação as 
cargas aplicadas. (1 e 2) 
 
2. Aplicar conceitos de resistência dos materiais. 
(1 e 2) 
 
3. Aplicar conceitos fundamentais de estática. (1 
e 2) 
 
4. Controlar as etapas de execução das 
estruturas. (3 e 4) 
 
 
 
 

 
 

 

 1. Grandezas fundamentais (força, 
momento, sistema binário) 
2. Tensões Admissíveis 
3. Lei de Hooke 
4. Vínculos (tipos, simbologia e exemplos 
práticos) 
5. Tipos de carregamento 
6. Determinação das reações de apoio 
7. Condições de Equilíbrio 
8. Esforços cortantes ou de cisalhamento 
9. Diagrama de esforços (cortante normal e 
momento fletor) 
10. Momentos fletores 
11. Dimensionamento de peças isostáticas 
de estruturas de concreto armado, madeira 
e de aço 
12. Detalhamento das estruturas de 
concreto armado: planta de forma (viga, 
pilar, laje etc.) e armadura 
13. Detalhamento de estruturas de 
madeira: tesoura e sambladura 
14. Detalhamento de estruturas de aço: tipo 
de perfis; emendas (rebites, soldas e 
parafusos) 
 
15. Normas Técnicas 
  

Centro Paula Souza – 2014  



 
III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
Componente Curricular: Estruturas na construção civil.                                                                                                                        Módulo: 3°Módulo- 2º  S - 2014 

Habilidade1 Base Tecnológica1 Procedimento Didático2 Cronograma Dia / Mês 

Revisão de cal e cimento 
Teoria do aglomerante gesso 
Argamassas – resumo teórico 
Argamassas de cal 
Argamassa de cimento 
Argamassa mista 
Teoria do concreto – 
apresentação 
Materiais componentes do 
concreto 
Ensaios físicos de cimento- finura 
por peneiramento, determinação 
da aguada pasta normal, tempo 
de pega, resistência. 
Dosagens de concretos.  
Traços em massa, volume  e 
mistos. 
Cálculos e transformações. 
Ensaio de abatimento e 
moldagem de corpos de prova e 
concreto. 
Rompimento de corpos de prova 
de concreto. 
Concretos especiais. 
Madeiras – fisiologia e critérios de 
resistência 

1. Grandezas fundamentais (força, 
momento, sistema binário) 
2. Tensões Admissíveis 
3. Lei de Hooke 
4. Vínculos (tipos, simbologia e 
exemplos práticos) 
5. Tipos de carregamento 
6. Determinação das reações de 
apoio 
7. Condições de Equilíbrio 
8. Esforços cortantes ou de 
cisalhamento 
9. Diagrama de esforços (cortante 
normal e momento fletor) 
10. Momentos fletores 
11. Dimensionamento de peças 
isostáticas de estruturas de 
concreto armado, madeira e de aço 
12. Detalhamento das estruturas de 
concreto armado: planta de forma 
(viga, pilar, laje etc.) e armadura 
 
13. Detalhamento de estruturas de 
madeira: tesoura e sambladura 
 
14. Detalhamento de estruturas de 
aço: tipo de perfis; emendas 
(rebites, soldas e parafusos) 
15. Normas técnicas. 

Aulas expositivas e dialogadas 
Práticas em laboratório 

Exercícios escritos e orais 

17 / 07 /2014 
 
 
 
 

A 
 
 
 

12 / 12/ 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Relacionar em ordem didática  
2 Relacionar de acordo com cada habilidade e base tecnológica 
Centro Paula Souza – 2014  

                                                 



 
IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular: Estruturas na construção civil                                                                                                                        Módulo: 3°Módulo- 2º  S - 2014 
 

Competência Indicadores de Domínio Instrumento(s) - Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 
 

1. Identificar sistemas estruturais. 
Compreensão dos tipos de 
argamassas, concretos e 
madeiras. 
 

Provas objetivas e 
dissertativas simultâneas. 

Quantidade de acertos. Interpretação das questões 
propostas, elaboração de justificativa 
com emprego de linguagem técnica 
correta.  

1. Identificar sistemas estruturais. 
 
2. Analisar os esforços atuantes 
nas estruturas 

 
Capacidade de organização 
qualitativa e quantitativa. 

 
Relatórios das experiências 
em laboratório. 

 
Organização de dados e 
descrição de procedimentos. 
 

 
Demonstração do pensamento crítico 
e raciocínio lógico científico. 

3. Interpretar as principais 
características das estruturas 
quando submetidas a esforços 
mecânicos. 
 
4. Acompanhar a execução de 
obras de estruturas segundo 
normas técnicas específicas. 

 
Capacidade de organização 
qualitativa e quantitativa. 

 
Pesquisas em bibliografias e 
periódicos. 

 
Obtenção de informações 
relevantes ao tema. 

 
Foco na solução de problemas 
práticos da técnica de construção 
civil. 
Observação da viabilidade do uso de 
materiais.  
 

2. Analisar os esforços atuantes 
nas estruturas 
3. Interpretar as principais 
características das estruturas 
quando submetidas a esforços 
mecânicos. 
4. Acompanhar a execução de 
obras de estruturas segundo 
normas técnicas específicas. 

Conhecer os ensaios 
tecnológicos para 
argamassas e concretos. 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Entender e aplicar ensaios 
tecnológicos para 
argamassas e concretos. 

 
Provas objetivas, 
dissertativas simultâneas. 
- - - - -- -- - - - - - - - - - - -  
Relatórios das experiências 
em laboratório. 

 
Qualidade de acertos. 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Organização de dados e 
descrição de procedimentos. 

 
Relato preciso lógico, claro e crítico 
das situações vividas e presenciadas 
em laboratório. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Demonstração do pensamento crítico 
e raciocínio lógico científico.  

 
 

Centro Paula Souza – 2014  



 

 

 
 

 

 

V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

 
Equipamentos de laboratório e material de consumo. 
 
Lara, Luiz Alcides Mesquita – Concreto de cimento Portland – apostila da escola técnica 
 
Ripper, Ernesto – Manual prático de materiais de construção – SP – Pini – 1995 
 
Ishikawa, Paulo H. – Agregados para argamassas e concretos – Aulas de laboratório – Fatec – SP 
   

VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de 
aprendizagem) 

O rendimento insatisfatório pode ser teórico ou prático, portanto, serão realizadas provas orais em 
forma de discussão para recuperação teórica. 

   
Serão refeitas as práticas laboratoriais para recuperação prática. 

 

 

VII – Identificação:  
Nome do Professor: Cirilo Arcanjo Ramos  
 
Assinatura:                                                                                                                       Data: 17/ 07 / 2014 
 

VIII – Parecer do Coordenador de Área: 
Nome do Coordenador:  
 

 
        Assinatura:                                                                                                                          Data:    

Centro Paula Souza – 2014  



 
Administração Central 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Etec Dr. Celso Charuri 

Código: 124 Município: Capão Bonito  

Eixo Tecnológico: Infra Estrutura 

Habilitação Profissional:  Técnica de Nível Médio de Técnico em Edificações 

Qualificação: Técnica de Nível Médio de Técnico de 
Edificações Módulo: 3º 

Componente Curricular: Desenvolvimento do TCC em Edificações 

C.H. Semanal: 3 Professor: Denise de Melo Franco 

Plano de Trabalho Docente – 2014 
 

Ensino Técnico 
 

Centro Paula Souza –  2014 



 
Administração Central 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à 
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das 
competências previstas nesse componente curricular. 
• Executar, fiscalizar, orientar, coordenar diretamente serviços de construção, instalações e 

manutenção.  

• Controlar o estoque e o armazenamento de materiais. 

• Executar ensaios tecnológicos. 

• Selecionar documentação específica para processos construtivos. 

• Dimensionar equipes de trabalho.  

• Conduzir equipes técnicas. 

• Elaborar relatórios técnicos e diários de obras. 

• Realizar medições e vistorias. 

• Controlar a qualidade de materiais e sistemas construtivos. 

• Elaborar e desenvolver projetos e respectivos detalhamentos, utilizando ferramentas 
diversas. 

• Elaborar orçamentos de materiais, equipamentos e mão-de-obra, com cotação de preços 
de insumos e serviços. 

• Elaborar e supervisionar o cumprimento do cronograma físico-financeiro. 

• Elaborar planilha de quantidade e de custos. 

• Fazer composição de custos diretos e indiretos. 

• Elaborar e cumprir cronograma de suprimentos e de compras. 

• Negociar preços, prazos de entrega e condições de pagamentos de produtos e serviços. 

• Selecionar fornecedores 

Centro Paula Souza –  2014 



 
Administração Central 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 
 
II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 
Componente Curricular: Desenvolvimento do TCC em Edificações                                             Módulo: 3º                                                                                 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 
 

5 
 
 

6 
 
 

7 
 
 

Articular o conhecimento científico e tecnológico 
numa perspectiva interdisciplinar. 
 
Definir fases de execução de projetos com base 
na natureza e na complexidade das atividades. 
 
 
Correlacionar recursos necessários e plano de 
produção. 
 
 
Identificar fontes de recursos necessários para o 
desenvolvimento de projetos. 
 
Analisar e acompanhar o desenvolvimento do 
cronograma físico-financeiro. 
 
Avaliar de forma quantitativa e qualitativa o 
desenvolvimento de projetos. 
 
 
Analisar metodologias de gestão da qualidade 
no contexto profissional. 
 

1 
 

2 
 

3 
 
 

4 
 
5 
 

6 
 
 
7 

 
 
 
 
 

Consultar catálogos e manuais de fabricantes e de 
fornecedores de serviços técnicos. 
 
Classificar os recursos necessários para o 
desenvolvimento do projeto. 
 
Utilizar de modo racional os recursos destinados ao 
projeto. 
 
 
Redigir relatórios sobre o desenvolvimento do projeto. 
 
Construir gráficos, planilhas e fluxogramas. 
 
 
Comunicar idéias de forma clara e objetiva por meio de 
textos e explanações orais. 
 
 
Organizar as informações, os textos e os dados, 
conforme formatação definida. 
 
 
 
 

1 
 

2 
 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 

Referencial teórico:  pesquisa e compilação de 
dados, produções científicas, etc. 
 
Construção de conceitos relativos ao tema do 
trabalho: definições, terminologia, simbologia, etc. 
 
Definição dos procedimentos metodológicos 
     Cronograma de atividades 
     Fluxograma do processo 
 
Dimensionamento dos recursos  necessários 
 
Identificação das fontes de recursos 
 
Elaboração dos dados de pesquisa: seleção, 
codificação e tabulação. 
 
Análise dos dados: interpretação, explicação e 
especificação. 
 
Técnicas para elaboração de relatórios, gráficos, 
histogramas. 
 
Sistemas de gerenciamento de projeto 
 
 
Formatação de trabalhos acadêmicos. 

Centro Paula Souza – 2014  



 
Administração Central 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 
 
III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Desenvolvimento do TCC em Edificações                                    Módulo: 3º                                                                         
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1. Consultar catálogos e manuais 
de fabricantes e de fornecedores 
de serviços técnicos. 

1. Referencial teórico:  pesquisa e 
compilação de dados, produções 
científicas, etc. 
6. Elaboração dos dados de pesquisa: 
seleção, codificação e tabulação. 

Aulas expositivas, leitura de artigos e matérias de 
revistas, internet, exibição de filmes e 
documentários, entrevistas com profissionais da 
área e visitas técnicas. 

17/07/2014 a 31/07/2014 

2. Classificar os recursos 
necessários para o 
desenvolvimento do projeto. 

 

2. Construção de conceitos relativos 
ao tema do trabalho: definições, 
terminologia, simbologia, etc. 
5. Identificação das fontes de recursos 

Estudos de casos, relacionados com a área, do 
convívio dos alunos no emprego, no estágio, na 
escola e na sociedade em geral. 

 
07/08/2014  a 21/08/2014 

3. Utilizar de modo racional os 
recursos destinados ao projeto. 
 
4. Redigir relatórios sobre o 
desenvolvimento do projeto  
 

 

3. Definição dos procedimentos 
metodológicos 
     Cronograma de atividades 
     Fluxograma do processo 
8. Técnicas para elaboração de 
relatórios, gráficos, histogramas. 

Aulas expositivas, leitura de artigos e matérias de 
revistas, internet, exibição de filmes e 
documentários, entrevistas com profissionais da 
área e visitas técnicas. 

 
28/08/2014  a 11/09/2014 

5. Construir gráficos, planilhas e 
fluxogramas. 

9. Sistemas de gerenciamento de 
projeto 
 

Aula expositiva teórica e prática com o uso do 
laboratório de informática. 

 
18/09 /2014 a 09/10/2014 

6. Comunicar idéias de forma clara 
e objetiva por meio de textos e 
explanações orais. 
 
 

4. Dimensionamento dos recursos 
necessários 
7. Análise dos dados: interpretação, 
explicação e especificação. 
 
 

Organização de trabalhos em equipes e 
apresentação oral. 
Pesquisa, aulas expositivas e exemplificações 
sobre elaboração.  
Solução de situações problemas. 

 
16/10/2014  a 13/11/2014 

7. Organizar as informações, os 
textos e os dados, conforme 
formatação definida 

10. Formatação de trabalhos 
acadêmicos 

Análise prévia do TCC para apresentação final. 
Apresentação de TCC 17/11/2014 a 11/12/2014 

Centro Paula Souza – 2014  



 
Administração Central 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 
 
IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular: Desenvolvimento do TCC em Edificações                                        Módulo: 3º 
 
 

Competência 
 (por extenso) Indicadores de Domínio Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

Articular o conhecimento 
científico e tecnológico numa 
perspectiva interdisciplinar. 
 
Definir fases de execução de 
projetos com base na natureza e 
na complexidade das atividades. 
 
 
Correlacionar recursos 
necessários e plano de produção. 
 
 
Identificar fontes de recursos 
necessários para o 
desenvolvimento de projetos. 
 
Analisar e acompanhar o 
desenvolvimento do cronograma 
físico-financeiro. 
 
Avaliar de forma quantitativa e 
qualitativa o desenvolvimento de 
projetos. 
 
 
Analisar metodologias de gestão 
da qualidade no contexto 
profissional. 

 
Discussões sobre assuntos 
pertinentes. Condutas e 
colocações questionadoras. 
 
 
 
Busca por soluções após 
discussões sobre problemáticas, 
 
 
 
Integração entre componentes dos 
grupos. Postura pessoal e 
profissional. 
 
 
 
Aplicação correta da linguagem e 
comunicação verbo-visual. 

Resumo de artigo/ capítulo de 
livro pertinente ao tema do TCC 
 
Relatório de trabalho de campo 
e de visitas técnicas 
 
Participação aula a aula – 
debates e discussões 
 
Conduta individual e coletiva no 
desenvolvimento da pesquisa 
 
Realização de estudo de caso 
 
Seminário intermediário 
 
Elaboração e apresentação do 
banner do TCC 
 
Trabalho final escrito – 
atendimento às normas ABNT e 
Centro Paula Souza 
 
Apresentação final do TCC –, 
slides, termos técnicos, 
criatividade e relevância. 
 
Auto-avaliação 
 
Pro atividade 

 
 
Compreensão da cadeia 
produtiva da Construção Civil, 
pensamento crítico 
 
 
 
 
 
Desenvoltura na leitura, 
compreensão e interpretação 
de textos e artigos. Clareza 
nas expressões orais e 
escritas. 
 
 
 
 
Habilidade nas pesquisas em 
fontes seguras. Correlacionar 
teoria e prática. 

 
 
Habilidade em definir etapas e 
seguir cronogramas, do trabalho 
ou de outras atividades. 
 
 
 
 
Levantamento de questões que 
abrangem outras disciplinas e o 
mercado de trabalho. 
 
 
 
Postura durante a execução do 
trabalho e em sala de aula como 
um reflexo do aprendizado 
adquirido. 
 
 
 
Desenvoltura na elaboração de 
textos e explicitação de ideias. 

Centro Paula Souza – 2014  



V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 
LIVROS: 
 
- ALBERNAZ, M. P., LIMA, C. M. Dicionário Ilustrado de Arquitetura, São Paulo: Proeditores, 2003. 
 
- BELEZIA, E.C.Manual Técnico Centro Paula Souza Núcleo Básico: planejamento e 
desenvolvimento do TCC, São Paulo: Fundação Padre Anchieta, 2011. 
 
- COLE, E. História Ilustrada da Arquitetura – Um estudo de Edificações desde o Egito Antigo até o 
século XIX, passando por Estilos, Características e Traços Artísticos de cada Período, São Paulo: 
Publifolha, 2011. 
 
- ECO, H. Como se faz uma tese, São Paulo: Perspectiva, 2010. 
 
- FERREIRA, B. V. Fim da Picada – Considerações sobre o Trabalho Final de Graduação do Curso 
de Arquitetura e Urbanismo, São Paulo: Fonte Gráfica e Editora, 2010. 
 
- FREDERICK, M. 101 Lições que Aprendi na Escola de Arquitetura, São Paulo: Martins Martins 
Fontes, 2009. 
 
- LEMOS, A. C. O que é Arquitetura?, São Paulo: Editora Brasiliense, 1994. 
 
VÍDEOS: 
 
- A Vida é Um Sopro - Oscar Niemeyer 
 
- A História das Coisas 
 
- Vídeos Institucionais – Prêmio Banco do Brasil de Tecnologia Social 
 
- TEDx 
 
- A Escola da Ponte – José Pacheco. 
 
- Standup – Geroge Carlin 
 
- O perfil do Profissional - Waldez Ludwig 
 
SITES, REVISTAS, ARTIGOS, TCC’s E PERIÓDICOS: 
 
- AU e Arquitetura e Construção 
 
- Textos, artigos e metodoligias da internet – vitruvius.com / planetasustentavel.com / hsapiens.com.br / 
scielo.com 
 
- TCC’s dos módulos anteriores do curso de Edificações  
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VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
Recuperação Contínua: Solicitação de pesquisas de artigos, reportagens e materiais 
de apoio. Indicação de leituras, pesquisas de outros TCC’s, relatórios de vídeos e visitas 
técnicas. 
Recuperação Paralela: Acompanhamento das atividades, solicitação de resumos de 
textos, artigos e reportagens relacionadas e apresentações breves sobre temas 
pertinentes.  

VII– Identificação: 

Nome do professor: Denise de Melo Franco 
Assinatura:                                                                                        Data: 15/07/2014 

 
VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

 

Nome do coordenador(a):Wagner Pereira de Souza 

Assinatura:                                                                                        Data:        
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ETEC  DR CELSO CHARURI 

Código: 124 Município: CAPÃO BONITO 

Eixo Tecnológico:  INFRAESTRUTURA 

Habilitação Profissional:  Técnica de Nível Médio de Técnico em Edificações 

Qualificação: Técnica de Nível Médio de Técnico em 
Edificações Módulo: 3° 

Componente Curricular: Gerenciamento e Implantação de Obras 

C.H. Semanal: 02 

Professor: NELSON MORO DA COSTA 

Plano de Trabalho Docente – 2014 
 

Ensino Técnico 
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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à 
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das 
competências previstas nesse componente curricular. 
1- Executar, fiscalizar, orientar, coordenar serviços 

construção,instalações,manutenção. 

2- Controlar o estoque e o armazenamento de materiais. 

3- Executar ensaios tecnológicos. 

4- Selecionar documentação específica para processos construtivos. 

5- Dimensionar equipes de trabalho. 

6- Conduzir equipes técnicas. 

7- Elaborar relatórios técnicos e diários de obras. 

8- Realizar medições e vistorias. 

9- Controlar a qualidade de materiais e sistemas construtivos. 

10- Elaborar e desenvolver projetos e respectivos detalhamentos, utilizando 

ferramentas diversas. 

11- Elaborar orçamentos de materiais, equipamentos e mão de obra, com 

cotação de preços de insumos e serviços. 

12- Elaborar e supervisionar o cumprimento do cronograma físico-financeiro. 

13- Elaborar planilha de quantidade e de custos. 

14- Fazer composição de custos diretos e indiretos. 

15- Elaborar e cumprir cronograma de suprimentos e de compras. 

16- Negociar preços, prazos de entrega e condições de pagamentos de produtos 

e serviços. 

17- Selecionar fornecedores. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
         
 
 
Componente Curricular:     Gerenciamento e Implantação de Obras                                                             Módulo:3° 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

  
1. Interpretar organograma, fluxograma, 
cronograma do processo construtivo e 
produtivo de obras.  
 
2. Controlar etapas do processo construtivo 
e produtivo de obras.  
 
3. Identificar normas e procedimentos do 
processo construtivo e produtividade no 
canteiro.  
 
4. Organizar processo e produção dos 
diversos serviços de canteiro de obras.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1. Organizar o processo de tramitação para 

aprovação do projeto e licenciamento da obra.  
 

1.2. Construir fluxogramas dos processos 
construtivos.  
 
1.3. Registrar o desenvolvimento da programação 
físico-financeira da obra.  
 
1.4. Gerenciar quadro de necessidades de mão-
de-obra conforme cronograma físico-financeiro.  
 
2.1. Elaborar e desenhar o leiaute do canteiro de 
obras.  
 
2.2. Construir fluxogramas dos processos 
construtivos.  
 
2.3. Conduzir a implantação da infraestrutura 
física do canteiro de obras.  
 
 
 

  
1. Fatores importantes de definições e 
características de uma obra  
 
2. Técnicas e métodos de controle para o 
gerenciamento de obra:  
produção e produtividade  
 
3. Principais fases do processo de 
planejamento básico de uma obra:  
organograma, fluxograma, cronograma, etc  
 
4. Viabilidade e controle do planejamento 
técnico-econômico da construção de um 
empreendimento  
 
5. Introdução e considerações ao processo 
de implantação de obras  
 
6. Programas de prevenção, etc  
 
7. Responsabilidades e atribuições  
 
8. Solicitações às concessionárias  
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2.4. Classificar materiais e equipamentos segundo 
suas características de armazenamento, 
circulação e necessidade de aplicação.  
 
3.1. Identificar e mapear os riscos de acidentes 
nos serviços em canteiro de obras.  

 
3.2. Utilizar sinalizações e os equipamentos de 
proteção individual e coletivo.  
 
3.3. Classificar técnicas e normas de execução de 
obras.  
 
4.1. Utilizar procedimentos para acompanhamento 
contínuo da obra e pós-obra.  
 
4.2. Aplicar pesquisas de avaliação dos serviços 
em execução e executados.  
 

9. Planejamento e instalação do canteiro de 
obras  
 
10. Princípios básicos e técnicas para 
elaboração de um leiaute de canteiro de 
obras  
 
11. Logística no canteiro de obras  
 
12. Componentes do canteiro de obras  
 
13. Escolhas relativas ao projeto do 
processo:  
sistemas de transportes, opções quanto ao 
armazenamento, movimentação dos 
operários e circulação dos equipamentos, 
etc  
 
14. Posicionamento dos elementos do 
canteiro:  
período de utilização e localização dos 
equipamentos  
 
15. Referência das Normas Técnicas para 
dimensionamento, execução e controle de 
qualidade de canteiro de obra:  
NR 7, 9, 18, NBR 12284/1991, etc  
 
16. Instrumentos de pesquisa para avaliação 
dos serviços em execução e executados  
 
17. Planilhas de relatórios para controle da 
obra  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular:    Gerenciamento e Implantação de Obras                                                        Módulo: 3° 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1.1.Organizar o processo de 
tramitação para aprovação do 
projeto e licenciamento da 
obra. 

1. Fatores importantes de 
definições e características de 
uma obra  
 
5. Introdução e considerações ao 
processo de implantação de 
obras  
 
7. Responsabilidades e 
atribuições  
 
8. Solicitações às 
concessionárias  

 

Aulas expositivas  
21 / 07 a 04 / 08 

1.2. Construir fluxogramas dos 
processos construtivos.  

 

2. Técnicas e métodos de 
controle para o gerenciamento de 
obra:  
produção e produtividade  
 
3. Principais fases do processo 
de planejamento básico de uma 
obra: organograma, fluxograma, 
cronograma, etc  

Aulas Expositivas e 
Elaboração de planilhas 
Simulações de controle de Planejamento 

 
11/ 08 a 25 / 08 

1.3. Registrar o 
desenvolvimento da 
programação físico-financeira 
da obra.  

4. Viabilidade e controle do 
planejamento técnico-econômico 
da construção de um 
empreendimento. 

Aulas Expositivas e 
Elaboração de planilhas 
Simulações de controle de Planejamento 

 
01 / 09 a 08 / 09 
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2.1. Elaborar e desenhar o 
leiaute do canteiro de obras.  

 

 
 
9. Planejamento e instalação do 
canteiro de obras  
 
10. Princípios básicos e técnicas 
para elaboração de um leiaute de 
canteiro de obras  

 

 
 
Aulas Expositivas 
Apresentação de Audiovisual 

 
 
 
 

15 / 09 a 29 / 09 

2.3. Conduzir a implantação 
da infraestrutura física do 
canteiro de obras.  

 

11. Logística no canteiro de obras  
 
12. Componentes do canteiro de 
obras  
 
13. Escolhas relativas ao projeto 
do processo:  
sistemas de transportes, opções 
quanto ao armazenamento, 
movimentação dos operários e 
circulação dos equipamentos, etc  
 
14. Posicionamento dos 
elementos do canteiro:  
período de utilização e 
localização dos equipamentos  

 

Aulas Expositivas e 
Elaboração de planilhas 
Simulações de controle de Planejamento 

 
06 / 10 a 20 / 10  

2.4. Classificar materiais e 
equipamentos segundo suas 
características de 
armazenamento, circulação e 
necessidade de aplicação.  

 

11. Logística no canteiro de obras  
 

Aulas Expositivas 
 

 
27/ 10  

3.1. Identificar e mapear os 
riscos de acidentes nos 
serviços em canteiro de obras.  

6. Programas de prevenção, etc  
 

Aulas Expositivas 
Apresentação de Audiovisual 

 
03 / 11 
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3.2. Utilizar sinalizações e os 
equipamentos de proteção 
individual e coletivo.  

 

14. Posicionamento dos 
elementos do canteiro:  
período de utilização e 
localização dos equipamentos  

 

Aulas Expositivas 
Visita Programada a um canteiro de obras 
real 

 
10 / 11 

 
 

3.3. Classificar técnicas e 
normas de execução de 
obras.  

 

15. Referência das Normas 
Técnicas para dimensionamento, 
execução e controle de qualidade 
de canteiro de obra:  
NR 7, 9, 18, NBR 12284/1991, 
etc  

 

Aulas Expositivas 
Trabalho em grupo para desenvolvimento de 
projeto de canteiro 

 
17 / 11 

 
4.1. Utilizar procedimentos 
para acompanhamento 
contínuo da obra e pós-obra.  

 

17. Planilhas de relatórios para 
controle da obra 

Aulas Expositivas 
Elaboração de planilhas 

 
24 / 11 

4.2. Aplicar pesquisas de 
avaliação dos serviços em 
execução e executados 

 

16. Instrumentos de pesquisa 
para avaliação dos serviços em 
execução e executados  

 

Aulas Expositivas e 
Elaboração de planilhas 
Simulações de controle de Planejamento 

 
01 / 12 a 15 / 12 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular:  Gerenciamento e Implantação de Obras                                                               Módulo: 3° 
 
 

Competência 
 (por extenso) Indicadores de Domínio Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

 
1. Interpretar organograma, 
fluxograma, cronograma do 
processo construtivo e 
produtivo de obras.  
 
2. Controlar etapas do 
processo construtivo e 
produtivo de obras.  
 
3. Identificar normas e 
procedimentos do processo 
construtivo e produtividade 
no canteiro.  
 
4. Organizar processo e 
produção dos diversos 
serviços de canteiro de 
obras.  

 
Estudo de metodologias de 
gerenciamento suas 
técnicas e instrumentos, 
normas de controle de 
qualidade da construção civil 
 
Conhecer Legislação 
vigente de normas de 
higiene e segurança na 
construção civil 
Aplicar normas de controle e 
execução de obras . 
 
Diferenciar conceitos de 
produção, produtividade. 
Avaliar serviços em 
execução e executados. 
Construir: histogramas, 
fluxogramas, cronogramas, 
planilhas e relatórios de 
controle de obra.   

Elaboração de Projetos de 
Implantação de Obras 
 
Elaboração de planilhas 
de controle de obras. 
 
Relatórios das 
experiências em visitas 
técnicas. 
 
Pesquisas em 
bibliografias e periódicos. 
Internet. 

Quantidade de acertos. 
 
Organização de dados e 
descrição de 
procedimentos. 
 
Planejamento de trabalhos 
e execução. 
 
Obtenção de informações 
relevantes ao tema. 
 
Uso adequado das Normas 
técnicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Interpretação das questões 
propostas, elaboração de 
justificativa com emprego 
de linguagem técnica 
correta.  
 
Respostas coerentes 
 
Demonstração do 
pensamento crítico e 
raciocínio lógico  
Pesquisa científica 
 
Foco na resolução de 
problemas práticos da 
técnica de construção civil. 
Observação da viabilidade 
do uso de materiais. 
Atenção, interesse e 
compreensão de normas 
Iniciativa e participação 
ativa. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 
- Manual Pratico de Materiais de Construção – SP 
- Como Preparar Orçamentos de Obras – Autor Aldo D. Mattos – Ed. Pini 
- Revista Guia da Construção – Ed.Pini 
- Mestre de Obras – Julio salgado e outros  – Ed. Érica 
- Técnicas e Praticas Construtivas para Edificações – Julio Salgado – Ed. Érica 
 
VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
Na recuperação contínua será solicitado ao aluno mais participação em discussões de 
temas de aula, entrega de exercícios propostos em aula alem da assiduidade. 
 
 
 
 
 
 
 
VII– Identificação: 

Nome do professor: Nelson Moro da Costa 
Assinatura:                                                                                        Data: 14/07/2014 

 
VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

Nome do coordenador(a): Wagner Pereira de Souza 

Assinatura:                                                                                        Data: 14/07/2014 
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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à 
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das 
competências previstas nesse componente curricular. 
 
Dimensionar e conduzir equipes de trabalho.  

Elaborar relatórios técnicos e diários de obras.  

Realizar medições e vistorias.  
 
Controlar o estoque e o armazenamento de materiais.  

Executar ensaios tecnológicos.  

Controlar a qualidade de materiais e sistemas construtivos.  

Elaborar e cumprir cronograma de suprimentos e de compras.  
 
 
 
 
 
 

Centro Paula Souza – 2014 



 
Administração Central 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 
 
II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 
 
Componente Curricular:    TÉCNOLOGIA DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL II                        Módulo: 3° 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1. 
 
 
 
2. 
 
 
3. 

 Avaliar as principais propriedades e 
especificações dos materiais de construção 
cerâmicos, metálicos e outros.  
 
 Especificar critérios de conformidade para 
recebimento de materiais.  
 
 Identificar principais patologias dos 
materiais de construção.  
 

1.1 
 
 
 
2.1 
 
 
2.2 
 
 
3.1 
 
 
 
 
 
 

Identificar composição, características e 
propriedades principais de materiais metálicos 
cerâmicos e outros.  
 
 Identificar métodos de ensaios tecnológicos dos 
materiais.  
 
 Aplicar critérios de conformidade para 
recebimento de materiais.  
 
 Aplicar métodos de prevenção de patologias na 
construção.  

 
 
 
 

 

1. 
 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
 
5. 
 
 
6. 
 
7 

 Materiais cerâmicos:  
tijolos, telhas e revestimentos:  
o origem, produção, propriedades físicas e 
mecânicas  
 Materiais metálicos:  
origem, produção, propriedades físicas e 
mecânicas  
 Aditivos, impermeabilizantes, polímeros e 
tintas:  
características e campos de aplicação  
 Madeira:  
origem, classificação, tipos, estrutura, 
produção, defeitos, propriedades físicas e 
mecânicas, durabilidade e preservação  
 Vidro:  
origem, produção, propriedades, aplicação e 
classificação  
 Critérios de conformidade para recebimento 
de materiais  
 Principais patologias dos materiais de 
construção  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular:    TÉCNOLOGIA DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL II                        Módulo: 3°    
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma 
Identificar composição, 
características e propriedades 
principais de materiais 
metálicos cerâmicos e outros.  
 

Materiais cerâmicos:  
tijolos, telhas e revestimentos:  
o origem, produção, propriedades físicas e 
mecânicas  

 

Aulas práticas (laboratório) e teóricas.  
19/07 a 15/08 

Identificar composição, 
características e propriedades 
principais de materiais 
metálicos cerâmicos e outros.  
 

Materiais metálicos:  
origem, produção, propriedades físicas e 
mecânicas  

: 
Aulas práticas (laboratório) e teóricas.  

22/08 a 19/09 

Aplicar métodos de prevenção 
de patologias na construção.  
Aplicar métodos de prevenção 
de patologias na construção 

Aditivos, impermeabilizantes, polímeros e tintas:  
características e campos de aplicação  
Principais patologias dos materiais de construção  
 
 

Aulas práticas (laboratório), teóricas e 
vídeos técnicos 

 
26/09 a 10/10 

Identificar composição, 
características e propriedades 
principais de materiais 
metálicos cerâmicos e outros.  

 

Madeira:  origem, classificação, tipos, estrutura, 
produção, defeitos, propriedades físicas e 
mecânicas, durabilidade e preservação  
Vidro: origem, produção, propriedades, aplicação e  
classificação  

 

Aulas práticas (laboratório) e teóricas.  
 17/10 a 07/11 

Aplicar critérios de 
conformidade para 
recebimento de materiais 

Critérios de conformidade para recebimento de 
materiais 

Apresentação de trabalhos, explanações 
visuais e vídeos técnicos 14/11 a 12/12 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular:  TÉCNOLOGIA DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL II                        Módulo: 3°     
 

Competência 
 (por extenso) Indicadores de Domínio Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

Avaliar as principais 
propriedades físicas e 
mecânicas e suas aplicações 
e características dos aditivos 
e impermeabilizantes.  
 
 Analisar métodos de ensaios 
tecnológicos dos materiais 
cerâmicos, metálicos, 
madeiras, vidros. 
 
Analisar e corrigir patologias 
dos materiais da construção 
civil. 
 
  
 

Aplicação, recebimento e 
estocagem correta dos 
materiais cerâmicos, 
metálicos, madeira e vidros. 
 
Solucionar diferentes tipos 
de patologias 

 
• Relatórios de 

práticas / 
ensaios / 
experimentos 

• Avaliação 
escrita 
individual 

• Estudo de caso 
• Observação 

direta 
 

 
 
 
 
Avaliações sobre as 
propriedades e 
características dos 
materiais metálicos e 
cerâmicos 
 
Relatórios sobre causas e 
soluções das patologias. 
 
Ensaios precisos  

 
 
 
 
 
 
Respostas corretas nas 
avaliações. 
 
Precisão nos ensaios e 
relatórios 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 
-Normas técnicas pertinentes 
-Alternativas Tecnológicas para Edificações (Editora PINI) 
-Apostila Da Pontifícia Universidade Católica do Paraná de Preparo e Uso do Concreto 
-Canteiro de obras virtual da Universidade Estadual de Ponta Grossa (www.uepg.br) 
 
 
VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
A recuperação contínua deverá ser inserida no trabalho pedagógico realizado no dia a dia da sala de aula e 
decorre da avaliação diagnóstica do desempenho do aluno, constituindo intervenções imediatas, dirigidas às 
dificuldades específicas, assim que estas forem constatadas.  

 
 
VII– Identificação: 

Nome do professor: Anderson Ferreira 
Assinatura:                                                                                        Data: 27/01/2014 

 
VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

Nome do coordenador: WAGNER PEREIRA DE SOUZA 
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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à 
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das 
competências previstas nesse componente curricular. 
1- Executar, fiscalizar, orientar, coordenar serviços 

construção,instalações,manutenção. 

2- Controlar o estoque e o armazenamento de materiais. 

3- Executar ensaios tecnológicos. 

4- Selecionar documentação específica para processos construtivos. 

5- Dimensionar equipes de trabalho. 

6- Conduzir equipes técnicas. 

7- Elaborar relatórios técnicos e diários de obras. 

8- Realizar medições e vistorias. 

9- Controlar a qualidade de materiais e sistemas construtivos. 

10- Elaborar e desenvolver projetos e respectivos detalhamentos, utilizando 

ferramentas diversas. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 
 
Componente Curricular:    Técnicas e Praticas Construtivas de Acabamentos                                     Módulo: 3° 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

  
1. Avaliar máquinas e equipamentos e 
sistemas construtivos de acabamentos.  
 
 
 
 
 
 
2. Identificar sistemas e técnicas 
construtivas dos diversos tipos de 
acabamentos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1. Utilizar ferramentas e máquinas 

convencionais, alternativas e específicas para 
pinturas e acabamentos na construção civil.  
 

1.2. Manusear produtos e equipamentos utilizados 
em sistemas construtivos de acabamentos 
segundo normas técnicas.  
 
2.1. Medir e quantificar serviços executados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 

Aplicabilidade das ferramentas e 
equipamentos em sistemas de 
acabamentos, conforme normas de 
utilização  
 
Revestimento de parede:  
argamassados:  
o taliscas, mestras, emassamento, 
sarrafeamento, desempeno, normas gerais 
para execução  
cerâmicos:  
o finalidades, elementos de revestimento, 
normas gerais para execução e 
características técnicas importantes das 
peças cerâmicas  
outros:  
o madeira, aço, pedra, etc  
 
Revestimento de piso – pavimentação:  
classificação quanto ao tipo de material:  
o características e campos de aplicação  
cuidados na execução de pavimentações;  
tipos de pisos;  
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3. Propor técnicas de recuperação, 
restauração e de manutenção dos diversos 
sistemas de acabamentos.  
 
4. Interpretar normas técnicas.  
 

3.1. Aplicar diferentes métodos de recuperação e 
de manutenção dos diversos sistemas de 
acabamentos.  
3.2. Aplicar métodos e técnicas de restauração de 
revestimentos.  
 
4.1. Aplicar normas técnicas na elaboração de 
revestimento de piso, parede e teto.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
4 
 
 
 
 
 
5 

sequências dos procedimentos para a 
execução de contra piso  
 
Revestimento de teto:  
tipos de forro:  
o laje aparente, argamassado sobre laje, 
madeira, gesso, PVC, metálicos e fibras  
 
 
 
Produtos de acabamentos e respectivas 
técnicas de aplicação:  
tintas, vernizes e texturas:  
o tipos, qualidade, preparação da 
superfície, esquema de pintura, cuidados na 
aplicação das tintas 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular:     Técnicas e Praticas Construtivas de Acabamentos                                   Módulo: 3° 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 
1.1. Utilizar ferramentas e 
máquinas convencionais, 
alternativas e específicas para 
pinturas e acabamentos na 
construção civil.  

 

1. Aplicabilidade das ferramentas e 
equipamentos em sistemas de 
acabamentos, conforme normas 
de utilização  

 

Aulas expositivas e teóricas; 
Aulas praticas no laboratório; 
Visitas técnicas em empresas da região; 

 
22/07 a 12/08 

1.2. Manusear produtos e 
equipamentos utilizados em 

sistemas construtivos de 
acabamentos segundo normas 

técnicas. 

2. Revestimento de parede:  
argamassados:  
o taliscas, mestras, 
emassamento, sarrafeamento, 
desempeno, normas gerais para 
execução  
cerâmicos:  
o finalidades, elementos de 
revestimento, normas gerais para 
execução e características 
técnicas importantes das peças 
cerâmicas  
outros:  
o madeira, aço, pedra, etc  

 

Aulas expositivas e teóricas; 
Apresentação no data show de fotos e vídeos 
referentes as bases tecnológicas; 
Aulas praticas no laboratório; 
Estudo de casos; 
Pesquisas referentes as bases tecnológicas; 

 
19/08 a 16/09 
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2.1. Medir e quantificar serviços 
executados 

2. Revestimento de parede:  
argamassados:  
o taliscas, mestras, 
emassamento, sarrafeamento, 
desempeno, normas gerais para 
execução  
cerâmicos:  
o finalidades, elementos de 
revestimento, normas gerais para 
execução e características 
técnicas importantes das peças 
cerâmicas  
outros:  
o madeira, aço, pedra, etc  

 

Aulas expositivas e teóricas; 
Apresentação no data show de fotos e vídeos 
referentes as bases tecnológicas; 
Aulas praticas no laboratório; 
Estudo de casos; 
Pesquisas referentes as bases tecnológicas; 

 
23/09 a 07/10 

3.1. Aplicar diferentes métodos 
de recuperação e de 
manutenção dos diversos 
sistemas de acabamentos.  

 

3. Revestimento de piso – 
pavimentação:  
classificação quanto ao tipo de 
material:  
o características e campos de 
aplicação  
cuidados na execução de 
pavimentações;  
tipos de pisos;  
sequências dos procedimentos 
para a execução de contra piso  
 
4. Revestimento de teto:  
tipos de forro:  
o laje aparente, argamassado 
sobre laje, madeira, gesso, PVC, 
metálicos e fibras  

 

Aulas expositivas e teóricas; 
Apresentação no data show de fotos e vídeos 
referentes as bases tecnológicas; 
Aulas praticas no laboratório; 
Estudo de casos; 
Pesquisas referentes as bases tecnológicas; 

 
14/10 a 04/11 
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3.2. Aplicar métodos e técnicas 
de restauração de 
revestimentos.  

 

3. Revestimento de piso – 
pavimentação:  
classificação quanto ao tipo de 
material:  
o características e campos de 
aplicação  
cuidados na execução de 
pavimentações;  
tipos de pisos;  
sequências dos procedimentos 
para a execução de contra piso  
 
4. Revestimento de teto:  
tipos de forro:  
o laje aparente, argamassado 
sobre laje, madeira, gesso, PVC, 
metálicos e fibras  

 

Aulas expositivas e teóricas; 
Apresentação no data show de fotos e vídeos 
referentes as bases tecnológicas; 
Grupos de pesquisa e de estudos; 
Estudo de casos; 
Relatórios; 
Debates em sala de aula 
 

 
11/11 a 25/11 

4.1. Aplicar normas técnicas na 
elaboração de revestimento de 
piso, parede e teto.  

 

3. Revestimento de piso – 
pavimentação:  
classificação quanto ao tipo de 
material:  
o características e campos de 
aplicação  
cuidados na execução de 
pavimentações;  
tipos de pisos;  
sequências dos procedimentos 
para a execução de contra piso  
 
4. Revestimento de teto:  
tipos de forro:  
o laje aparente, argamassado 
sobre laje, madeira, gesso, PVC, 
metálicos e fibras  

Aulas expositivas e teóricas; 
Apresentação no data show de fotos e vídeos 
referentes as bases tecnológicas; 
Grupos de pesquisa e de estudos; 
Estudo de casos; 
Relatórios; 
Debates em sala de aula 
 

 
02/11 a 09/11 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular:  Técnicas e Praticas Construtivas de Acabamentos                                               Módulo: 3° 
 
 

Competência 
 (por extenso) Indicadores de Domínio Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

 
1. Avaliar máquinas e 
equipamentos e sistemas 
construtivos de acabamentos.  
 
2. Identificar sistemas e 
técnicas construtivas dos 
diversos tipos de 
acabamentos.  
 
3. Propor técnicas de 
recuperação, restauração e 
de manutenção dos diversos 
sistemas de acabamentos.  
 
4. Interpretar normas técnicas.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizar ferramentas e 
máquinas convencionais, 
alternativas e específicas 
para pinturas e 
acabamentos na construção 
civil.  
 
Medir e quantificar serviços 
executados.  
 
Manusear produtos e 
equipamentos utilizados em 
sistemas construtivos de 
acabamentos segundo 
normas técnicas.  
 
Aplicar diferentes métodos 
de recuperação e de 
manutenção dos diversos 
sistemas de acabamento.  
Aplicar métodos e técnicas de 
restauração de revestimentos 

 
• Relatório de 

trabalho de campo 
e de visitas 
técnicas 

 
 

• Estudo de caso 
 
 

• Pesquisa e 
apresentação 
escrita / oral 
 

• Avaliação escrita 
individual 

Objetividade 
 
Clareza e Segurança 
diante da abordagem dos 
assuntos. 
 
Uso correto dos termos 
técnicos 
 
 

Os relatórios e as 
avaliações evidenciarão, de  
acordo com o seu 
conteúdo, que o aluno tem  
a capacidade de: 
 
a- identificar as maquinas e 
equipamentos usados nos 
diferentes tipos de 
sistemas construtivos de 
acabamentos 
 
b- identificar, medir e 
quantificar os diferentes 
tipos de sistemas 
construtivos 
 
c- aplicar diferentes 
técnicas para recuperação 
e restauração de 
acabamentos. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 
Guedes, Milber Fernandes Guedes, Caderno de encargos, editora Pini 
Walid Yazigi, A Técnica de Edificar- Editora Pini 
Lopes , Alberto de Campos – Pratica das pequenas Construções – Ed. Edgard Blucher – 
Volume I 
Lopes , Alberto de Campos – Pratica das pequenas Construções – Ed. Edgard Blucher – 
Volume II 
 
 
VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
Pesquisas e exercícios constantes, avaliações substitutivas, apresentação de temas 
propostos. 
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Nome do professor: Anderson Ferreira 
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VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

Nome do coordenador(a): Wagner Pereira de Souza 
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