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PLANO DE DISCIPLINA 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

Curso: TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 

Série: 3ª 

Carga Horária Anual: 100 h 

Docente Responsável: 

 

EMENTA 

Esta disciplina pretende dar ao aluno o primeiro contato com o Curso de Edificações, 
mostrando os materiais básicos da construção civil, quais sejam: agregados, 
aglomerantes, argamassas, concretos e rochas naturais. 

 

OBJETIVOS 

Geral 
Apresentar os materiais de construção civil e despertar no aluno o interesse pelas 
obras e ensaios tecnológicos de materiais 

Específicos 
 Avaliar propriedades de materiais; 
 Classificar os materiais; 
 Organizar banco de dados de materiais; 
 Identificar métodos de ensaios tecnológicos; 
 Distinguir equipamentos de ensaios tecnológicos; 
 Selecionar ensaios tecnológicos e definir equipamentos; 
 Analisar preliminarmente o material coletado; 
 Confeccionar relatórios. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Agregados 
Aplicações 
Função dos agregados na argamassa e no concreto 
Importância econômica dos agregados 
Classificação 
Caracterização 
Agregado graúdo e miúdo 

2. Aglomerantes 
Classificação 
Tipos de aglomerantes 
Estudo de cada aglomerante 

3. Argamassas 
Tipos de argamassas 
Dosagem de argamassas 
Produção de argamassas 
Argamassas industrializadas 
Aditivos 

4. Concretos 
Tipos de concreto 
Preparo de concreto 
Propriedades do concreto 
Controle tecnológico 
Dosagem do concreto 
Dosagem não experimental do concreto 

5. Rochas Naturais 
Formação das rochas 
Aplicação das rochas 
Pavimentação 
Pedra de mão para alicerce 
Revestimento 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

A metodologia atende aos objetivos da disciplina da seguinte forma: 
 Sondagem do conhecimento prévio dos alunos; 
 Elaboração de roteiros de aulas e apostilas de acordo com o nível dos alunos; 
 Aulas expositivas com apresentação de slides; 
 Aulas de laboratório com amostras de materiais; 
 Ensaios de laboratório; 
 Visitas técnicas em obras. 
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AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Os alunos serão avaliados continuamente através de: 
 Avaliações escritas; 
 Relatórios de práticas; 
 Participação nos ensaios. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro branco e pincel, datashow, laboratório de materiais de construção civil. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 
AQUINO FILHO. G. C de. Apostila de materiais 1 e 2. IFPB-Cajazeiras. 
BORGES, A. de C.  Prática de pequenas construções. Ed. Edgard Blucher. 
PETRUCCI, Eládio. Materiais de construção. Ed. Globo. 

Complementar 
Catálogos e Embalagens de Fabricantes de Produtos Industrializados. 
Roteiros de Aulas. 

 
 


