
 
 

PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: ARGAMASSAS E CONCRETOS 

Curso: Tecnologia em Construção de Edifícios 

Série/Período: 3º 

Carga Horária: 67 horas 

Docente Responsável: Rebeca Parente Miranda Madruga 

 

EMENTA 

Esta disciplina aborda a importância do conhecimento de um dos mais importantes materiais de 

construção empregados nas edificações: argamassas e concretos; apresentando seus constituintes, 

suas propriedades nos estágios plástico e endurecido, suas aplicações, formas de dosagem, ensaios de 

laboratório e de campo, bem como o controle tecnológico de qualidade. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral 

 

 Proporcionar ao Tecnólogo em Construção de Edifícios os conhecimentos básicos necessários 

sobre a correta preparação e aplicação dos diversos tipos de argamassas e concretos, incluindo 

seus materiais constituintes, bem como determinar índices de qualidade e desempenho por meio de 

ensaios de laboratório e de campo. 

 

Específicos 

 

 Identificar, classificar e conhecer as propriedades dos materiais constituintes (aglomerante, 

agregado miúdo e graúdo, aço, aditivos e adições); 

 Apresentar os principais ensaios de laboratório e de campo;  

 Dosar racionalmente concretos em função das características dos materiais constituintes e de 

valores de resistência e consistência exigidas; 

 Participar no controle tecnológico de concreto. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Definições e generalidades sobre argamassas e concretos 

2. Materiais constituintes das argamassas 

2.1 Tipos e propriedades das argamassas 

2.2 Aplicação das argamassas 

2.3 Ensaios de laboratório com argamassas 

3. Materiais constituintes do concreto 

3.1 Tipos e propriedades dos concretos 

3.2 Aplicações dos concretos 

3.3 Dosagem de concreto 

3.4 Ensaios de laboratório e de campo em concreto 

3.5 Controle tecnológico de concreto 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 Exposição de conteúdos com auxílio de quadro branco e projetor multimídia, resolução de 

exercícios, visitas técnicas e aulas práticas em laboratório.  

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 Avaliação escrita, exercícios, trabalhos, relatórios de ensaios e seminários. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Quadro branco, pincel atômico, projetor multimídia e aulas práticas em laboratório.  
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