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PLANO DA DISCIPLINA 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

NOME: TECNOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES I 

CURSO: TÉCNICO INTEGRADO AO MÉDIO EM EDIFICAÇÕES 

SÉRIE: 3º ANO 

CARGA HORÁRIA: 2 A/S - 80H/A – 67H/R 

DOCENTE RESPONSÁVEL: ESTER LUIZ DE ARAÚJO GRANGEIRO  

EMENTA 
 
Estudo do projeto de implantação do canteiro de obras, de movimento de terra, de 
locação de obras, da execução de fundações, de manutenção de edificações e das 
patologias em edificações. 

OBJETIVOS 
Geral  

    A disciplina tem como objetivo fornecer ao aluno o conhecimento teórico-prático 
sobre implantação do canteiro de obras, movimentação da terra, locação da obra e 
execução de fundações; capacitar o aluno a fazer manutenção de edifícios e 
diagnósticos de patologias de edificações, bem como a proceder aos devidos reparos. 

Específicos 
    Proporcionar conhecimento sobre a linguagem e a terminologia da construção de 
edifícios, sobre as técnicas empregadas e fornecer os conhecimentos científicos que 
justificam as técnicas. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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1. INTRODUÇÃO 

• Tecnologia das construções. 

• Domínio da tecnologia de produção. 

• Objetivos específicos. 

2. ESTUDOS E SERVIÇOS PRELIMINARES 

• Estudo de viabilidade do empreendimento. 

• Serviços preliminares. 

• Estudo local do terreno. 

• Verificação das condições de vizinhança. 

• Limpeza do terreno. 

• Serviços de demolição. 

• Levantamento topográfico. 

• Sondagem de simples reconhecimento do solo. 

• Verificação da disponibilidade de instalações provisórias. 

• Serviços de movimento de terra. 

• Equipamentos usualmente empregados na escavação. 

• Sistemas de contratação dos serviços. 

• Dimensionamento dos serviços. 

• Contenções da vizinhança. 

• Drenagem e esgotamento de lençol. 

3. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

• Instalação do Canteiro de Obra. 

• Escritórios. 

• Almoxarifado da obra. 

• Regras de Segurança Patrimonial e de Pessoal. 

4. LOCAÇÃO DE OBRAS 

• Definição. 

• Por onde começar. 

• Iniciando a locação. 

• Método dos cavaletes. 

• Método dos gabaritos. 

• Importância de uma boa locação. 
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5. FUNDAÇÕES. 

• Generalidades. 

• Fundações rasas: tipos e métodos executivos. 

• Impermeabilização das fundações. 

• Fundações profundas diretas e indiretas. 

• Característica dos principais tipos de fundação. 

• Critérios de escolha do tipo de fundação. 

6. ESTRUTURAS 

• Introdução às estruturas. 

• Estruturas de madeira. 

• Estruturas de aço. 

• Alvenaria estrutural. 

• Concreto armado: fôrmas. 

• Concreto armado: armaduras. 

• Concreto armado: concreto. 

• Concreto armado: produção da estrutura. 

• Concreto protendido. 

METODOLOGIA DE ENSINO  
• Aulas expositivas e dialogadas  

• Utilização de recursos audiovisuais 

• Atividades que incluem: leituras, discussões de textos, pesquisas, trabalhos 
individuais e em grupo, seminários, dinâmicas de grupos. 

AVALIAÇÃO  DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM   
Serão considerados e analisados nas avaliações, o desempenho coletivo; o 
desempenho individual; a verificação dos exercícios quanto à correção, ordem e 
clareza e a assiduidade, a participação nas aulas e a desenvoltura em seminários.  

 

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO PARA A RECUPERAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
 
 
O acompanhamento para a recuperação da aprendizagem ocorrerá, nos Núcleos de 
Aprendizagem, por meio de atividades que possibilitem ao estudante a apreensão 
efetiva dos conteúdos, de acordo com o previsto na LDB e nas Normas Didáticas dos 
Cursos Técnicos Integrado ao Médio do IFPB (item 2.3, artigos 28 a 30). 
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RECURSOS NECESSÁRIOS 
Textos-base, slides, data show, pincel para quadro branco, amostras de materiais de 
construção. 
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