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13. Materiais de construção.  

14. Outros materiais geológicos de uso industrial. 

15. Inovações em prol do desenvolvimento sustentável. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas teóricas expositivas e aulas práticas em laboratórios e em visitas técnicas. 
 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM 

Provas de aproveitamento; trabalhos em grupos e individual; participação nas 
discussões, apresentação de trabalhos técnicos. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Projetor multimídia, livros técnicos, normas técnicas, apostilas, vídeos, pesquisa na 
Internet, entre outros recursos adequados aos conteúdos e à metodologia. 
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