
 

PLANO DE DISCIPLINA 

NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: Construção Civil e Meio Ambiente  

CURSO: Técnico Integrado em Edificações  

ANO: 1º  

CARGA HORÁRIA: 33,3h  (2 h/a semanais) 

 

 

EMENTA 

Preservação ambiental e Sustentabilidade nas atividades da Construção Civil. Legislação 
específica. Estudo de impacto ambiental. Avaliação do meio ambiente na construção civil.  

 

OBJETIVOS 

Geral: 

Conhecer as principais características da relação Construção Civil e Meio Ambiente. 

Específicos: 

 Obter noções sobre Legislação Ambiental. 
 Conhecer as responsabilidades legais das empresas da construção civil com 
relação à preservação ambiental. 
 Conhecer ações de prevenção ambiental. 
 Identificar os riscos de poluição sanitária: doenças transmitidas pela água, ar, solo 
e por vetores. 
 Ter domínio de noções de sustentabilidade. 

 

 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Noções de educação Ambiental - Breve Histórico. 

 Acidentes ambientais. 

 Análise dos riscos de doenças transmitidas pela contaminação do meio ambiente. 

 Conservação X Proteção Ambiental 

  Plano de Gestão Ambiental. 

 Construção Sustentável: Potencialidades e Desafios para o Desenvolvimento 
Sustentável  na Construção Civil. 
 

 

                                        METODOLOGIA DE ENSINO 

 
A gestão da aula deverá privilegiar recursos a métodos ativos, promovendo a consulta 

e a construção de materiais, bem como o contato com o exterior, quer através da realização 
de visitas de estudo, quer através de encontros ou palestras com profissionais ou 
especialistas nos conteúdos abordados na disciplina. O estudo de caso via 
representação/simulação deverá ser estratégia central no desenvolvimento de algumas 
das atividades, tendo como foco a formação do aluno.  



A abordagem metodológica deverá considerar os seguintes aspectos: 
I. Os conteúdos ministrados e discutidos em sala de aula após a explanação 
de cada assunto; 

 Aulas expositivas e demonstrativas, apoiadas em recursos audiovisuais; 

 Trabalhos individuais e/ou em equipes. 

 Palestras de profissionais ligados a construção civil; 

 Visitas técnicas 

 Exercícios para verificação de aprendizagem. 

 

        AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM 

 
A avaliação deve ser compreendida como um instrumento permanente de reflexão, 

ação e verificação da aprendizagem acadêmica, devendo estar voltada ao diagnóstico 
das habilidades ou dificuldades dos acadêmicos em relação ao processo de construção 
do conhecimento. As atividades serão planejadas possibilitando ao aluno superar 
dificuldades, reavaliar e reorganizar os objetivos e procedimentos propostos na ementa, 
competências e habilidades do curso. Para tanto serão criados espaços para realização 
de atividades coletivas e/ou individuais estabelecendo critérios que permitam essa forma 
de avaliação. Dentre os critérios utilizados estão: 

 Avaliação escrita; 
 Debate em sala de aula; 
 Seminário. 

Obs.:  
   1) É obrigatório a realização do seminário.. 

2) Aluno com frequência inferior a 75% será automaticamente reprovado. 

 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro branco e pincel atômico. Material impresso para alunos. Microcomputador e Data 

show. 
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