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PERFIL PROFISSIONAL / IDENTIFICAÇÃO DA OCUPAÇÃO:

Ocupação:

APLICADOR DE REVESTIMENTO

CBO:

7152-10

Carga Horária

160 h

CERÂMICO

Educação

Formação Inicial e Continuada -

Profissional:

Qualificação Profissional

Nível da

1

Qualificação:

Eixo
Tecnológico:
Segmento

Área Tecnológica:

Edificações

Tecnológico:

Infraestrutura

Edificações

Realizar a paginação e aplicação de revestimentos cerâmicos em
Competência
Geral:

edificações, bem como efetuar a previsão de consumo e o descarte de
materiais, seguindo normas técnicas, de qualidade, de meio ambiente e de
saúde e segurança no trabalho.

Requisitos de
Acesso:

Ensino Fundamental I (1º a 5º) - Incompleto
18 anos completos.

RELAÇÃO DAS UNIDADES DE COMPETÊNCIAS
Realizar a paginação e aplicação de revestimentos cerâmicos em
Unidade de Competência 1

edificações, bem como efetuar a previsão de consumo e o descarte
de materiais, seguindo normas técnicas, de qualidade, de meio
ambiente e de saúde e segurança no trabalho.

OBJETIVO GERAL DO CURSO:
Preparar profissionais para realizar revestimentos argamassados e cerâmicos, e efetuar previsão de
consumo e descarte de materiais, de acordo com procedimentos técnicos.
TIPO DE OFERTA:
( x ) PRESENCIAL
( ) SEMIPRESENCIAL
( ) A DISTÂNCIA
QUADRO RESUMO DA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

MÓDULOS

UNIDADES CURRICULARES

CARGA
HORÁRIA DA
UC

O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.
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Tecnologia da Construção de Edificações

BÁSICO

20 h

Planejamento e Organização do trabalho na
Construção de Edificações

20 h

QSMS - Qualidade, Saúde, Meio Ambiente e
Segurança no Trabalho no Canteiro de Obras

20 h

Técnicas de Revestimento Cerâmico

100 h

ESPECÍFICO
TOTAL

80 h

100 h

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
MÓDULO: BÁSICO
Ocupação: Aplicador de Revestimento Cerâmico
Unidade Curricular: Tecnologia da Construção de Edificações
Carga Horária: 20 h
Unidade de Competência: Realizar a paginação e aplicação de revestimentos cerâmicos em
edificações, bem como efetuar a previsão de consumo e o descarte de materiais, seguindo normas
técnicas, de qualidade, de meio ambiente e de saúde e segurança no trabalho.
Objetivo da Unidade Curricular: Propriciar o desenvolvimento de fundamentos técnicos científicos
para a compreensão das novas tecnologias para aplicação de revestimento cerâmico
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos Científicos
Capacidades Técnicas
 Compreender o processo de construção de
edificações
 Identificar as etapas para construção de
edificações
 Identificar os tipos e características dos
materiais, equipamentos e ferramentas
 Atualizar-se,
acompanhando
as
novas
tecnologias no setor da construção civil



Capacidades
Metodológicas





Sociais,

Organizativas

e

 Demonstrar habilidades de trabalhar em equipe
 Comunicar-se com clientes, colegas de trabalho
e superiores
 Planejar o próprio trabalho
 Atuar de forma ética
















Conhecimentos

Tecnologia básica da construção de
edificações
Principais conceitos
Tipos de edificações
Elementos constituintes e as etapas de
execução de uma edificação
Máquinas, equipamentos e ferramentas
Tipos e características das máquinas
Tipos
e
características
dos
equipamentos
Tipos e características das ferramentas
Novas tecnologias
Tecnologia
dos
materiais:
tipos,
características e patologias
Operações matemáticas fundamentais
Adição
Subtração
Multiplicação
Divisão
O sistema internacional de unidades
Unidade de comprimento
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Unidades de medidas
Unidade de área
Unidade de volume
Unidade de massa
Unidade de tempo

AMBIENTES PEDAGÓGICOS, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS MATERIAIS,
ACESSÓRIOS E MATERIAL DIDÁTICO

Ambientes Pedagógicos:

Equipamentos, Instrumentos, Ferramentas,
Materiais e Acessórios

Material Didático













Sala de Aula
Biblioteca
Oficina de alvenaria
Laboratório de informática
Computador com acesso à internet
Kit multimídia (projetor, tela, computador)
Quadro branco
Aparelho de DVD
Aparelho de televisão
Flip Chart
Apostila

MÓDULO: BÁSICO
Ocupação: Aplicador de Revestimento Cerâmico
Unidade Curricular: Planejamento e Organização do trabalho na Construção de Edificações
Carga Horária: 20 h
Unidade de Competência: Realizar a paginação e aplicação de revestimentos cerâmicos em
edificações, bem como efetuar a previsão de consumo e o descarte de materiais, seguindo normas
técnicas, de qualidade, de meio ambiente e de saúde e segurança no trabalho.
Objetivo da Unidade Curricular: Propriciar o desenvolvimento de fundamentos técnicos científicos
para a realização do planejamento e organização do trabalho da aplicação de revestimento
cerâmico.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos Científicos
Conhecimentos
 Matemática aplicada
Capacidades Técnicas
 Operações fundamentais
 Interpretar ordens de serviço
 Figuras geométricas planas
 Identificar etapas de um cronograma
 O sistema internacional de unidades de
 Identificar sequência de trabalho conforme
medidas
planejamento
 Interpretação de projetos
 Identificar e interpretar desenho técnico
 Interpretação do projeto arquitetônico
 Interpretar projeto arquitetônico
 Escala
 Interpretar projeto de detalhamento
 Simbologia - principais elementos do
 Interpretar projeto executivo
projeto arquitetônico
 Identificar modulações em plantas
 Interpretação de projeto estrutural
O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.
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 Identificar simbologias e convenções
 Reconhecer detalhes de acabamento no projeto
de detalhamento
 Reconhecer os elementos constituintes das
plantas de corte: longitudinais e transversais
 Reconhecer os elementos constituintes de uma
planta baixa
 Reconhecer os elementos constituintes do
projeto de detalhamento
 Reconhecer simbologias e convenções
 Utilizar escalas
 Identificar figuras geométricas
 Interpretar figuras geométricas
 Interpretar unidades de medida e escala
 Realizar cálculos matemáticos














Capacidades
Sociais,
Organizativas
e
Metodológicas
 Atuar de forma ética
 Demonstrar habilidades de trabalhar em equipe
 Comunicar-se com clientes, subordinados e
superiores
 Planejar o próprio trabalho






Planta de locação da fundação (sapata)
e pilares
Planta de forma de pilares, vigas e lajes
Planta de armação de fundação, pilares,
vigas e lajes
Planta de escoramentos
Interpretação de projeto executivo
Conjunto de plantas que compõem o
projeto executivo
Planejamento e organização do trabalho
Planejamento, programação e controle
no desenvolvimento dos serviços
Levantamento dos recursos necessários
Elaboração do cronograma de trabalho
Tipos de cronogramas de trabalho
Organização de espaços para execução
do trabalho
Seleção de materiais, máquinas e
equipamentos
Saúde, segurança e preservação
ambiental na execução de serviços
Ética profissional
Trabalho em equipe

AMBIENTES PEDAGÓGICOS, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS MATERIAIS,
ACESSÓRIOS E MATERIAL DIDÁTICO

Ambientes Pedagógicos:

Equipamentos, Instrumentos, Ferramentas,
Materiais e Acessórios

Material Didático














Sala de Aula
Biblioteca
Oficina de alvenaria
Laboratório de informática
Computador com acesso à internet
Kit multimídia (projetor, tela, computador)
Quadro Branco,
Aparelho de DVD
Aparelho de televisão
Flip Chart
Escalímetro,
Apostila

MÓDULO: BÁSICO
Ocupação: Aplicador de Revestimento Cerâmico
Unidade Curricular: QSMS - Qualidade, Saúde, Meio Ambiente e Segurança no Trabalho no
Canteiro de Obras
Carga Horária: 20 h
Unidade de Competência: Realizar a paginação e aplicação de revestimentos cerâmicos em
O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.
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edificações, bem como efetuar a previsão de consumo e o descarte de materiais, seguindo normas
técnicas, de qualidade, de meio ambiente e de saúde e segurança no trabalho.
Objetivo da Unidade Curricular: Propriciar o desenvolvimento de fundamentos técnicos científicos
para compreensão da importância da adoção, no exercício do trabalho, de medidas de segurança
para prevenção de acidentes, como também para a preservação da saúde, com atenção à
qualidade dos serviços executados.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos Científicos

Conhecimentos

Capacidades Técnicas
 Qualidade
 Identificar princípios de segurança, qualidade,
 Conceito
saúde e meio ambiente
 Gestão da qualidade
 Identificar tipos e características de EPI’s e
 Princípios de gestão da qualidade:
EPC’s
satisfação do cliente, participação e
produtividade
 Reconhecer aspectos de segurança, qualidade,
 A qualidade como processo
saúde e ambientais necessários à atividade
 Não conformidades e suas causas
 Os 5S
Capacidades
Sociais,
Organizativas
e
Metodológicas
 Segurança e saúde
 Acidentes de trabalho e doenças
 Atuar de forma ética
ocupacionais
 Demonstrar habilidades de trabalhar em equipe
 Primeiros socorros
 Comunicar-se com clientes, subordinados e
 Prevenção e combate a incêndio
superiores
 Condições ambientais
 Detectar problemas e tomar decisão dentro de
 Riscos ambientais no trabalho
suas competências técnicas
 Riscos ocupacionais
 Medidas preventivas
 Utilização
de
equipamentos
de
proteção individual (EPI’s)
 Utilização
de
equipamentos
de
proteção coletiva (EPC’s)
 Controle
e
conservação
dos
equipamentos de proteção
 Trabalho em altura






Gestão de resíduos na construção civil
Classificação dos resíduos
Transporte de resíduos
Acondicionamento dos resíduos
Perdas na construção civil

AMBIENTES PEDAGÓGICOS, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS MATERIAIS,
ACESSÓRIOS E MATERIAL DIDÁTICO

Ambientes Pedagógicos:

 Sala de Aula
 Biblioteca
 Oficina de alvenaria
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Equipamentos, Instrumentos, Ferramentas,
Materiais e Acessórios

Material Didático











Laboratório de informática
Kit multimídia (projetor, tela, computador)
Quadro branco
Aparelho de DVD
Aparelho de televisão
Flip Chart
EPI’s
EPC’s específicos à construção civil
Apostila

MÓDULO: ESPECÍFICO
Ocupação: Aplicador de Revestimento Cerâmico
Unidade Curricular: Técnicas de Revestimento Cerâmico
Carga Horária: 100 h
Unidade de Competência: Realizar a paginação e aplicação de revestimentos cerâmicos em
edificações, bem como efetuar a previsão de consumo e o descarte de materiais, seguindo normas
técnicas, de qualidade, de meio ambiente e de saúde e segurança no trabalho.
Objetivo da Unidade Curricular: Propriciar o desenvolvimento de fundamentos técnicos científicos
para a aplicação correta de revestimento cxerâmico.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos Científicos
Capacidades Técnicas



Identificar
e interpretar
projetos de
edificações.
Identificar e separear adequadamente, as
ferramentas, equipamentos e instrumentos
que serão utilizados no processo de
rvestimento cerâmico.
















Conhecimentos

Leitura e Interpretação de projetos.
Ferramentas, Equipamentos e
instrumentos.
Transporte, Armazenamento e
Estocagem de materiais.
Conceito de revestimento.
Revestimento tipo chapisco, emboço e
massa única.
Recebimento, transporte e estocagem
dos materiais.
Conceito, tipos e emprego das
argamassas.
Noções básicas de cálculo para
revestimento cerâmico.
Argamassas para assentamento.
Preparação da argamassa:
 procedimento manual
 mecanizado.
Processo de aplicação de revestimentos:
 taliscamento/mestra
 chapisco
 emboço
 reboco.
Processo de aplicação de
taliscamento/mestras para piso
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cimentado.
Etapas de execução de contra-piso e
regularização com argamassa-farofa.
Cerâmica e Azulejo.
Estudo e classificação dos diversos tipos
de placas cerâmicas.
Pré-condição para o assentamento de um
revestimento cerâmico.
Marcação, alinhamento e nivelamento
para assentamento cerâmico.
Tipos e execução das Juntas.
Sistemas de revestimento cerâmico para
parede e piso.
Formas de assentamento de rodapé
cerâmico.
Rejuntamento.
Procedimentos de acabamento e limpeza.
Defeitos e problemas de um mau
assentamento cerâmico.

AMBIENTES PEDAGÓGICOS, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS MATERIAIS,
ACESSÓRIOS E MATERIAL DIDÁTICO

Ambientes Pedagógicos:

Equipamentos, Instrumentos, Ferramentas,
Materiais e Acessórios

Material Didático














Sala de Aula
Biblioteca
Oficina de alvenaria
Laboratório de informática
Kit multimídia (projetor, tela, computador)
Quadro branco
Aparelho de DVD
Aparelho de televisão
Flip Chart
EPI’s
EPC’s específicos à construção civil
Apostila

ESTRATÉGIAS DE ENSINO:
As atividades serão elaboradas com base na Metodologia SENAI de Educação Profissional, cujas
propostas deverão favorecer aprendizagens significativas, por meio da utilização de Estratégias de
Aprendizagem Desafiadoras (situação-problema, estudo de casos, projeto e pesquisa aplicada) e
diferentes estratégias de ensino (exposição dialogada ou mediada, demonstração, estudo dirigido,
visitas técnicas, entre outras).
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO CURSO:
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A avaliação do ensino e da aprendizagem deverá ser realizada com base em competências
considerando as três funções da avaliação descritas abaixo:


Função diagnóstica da avaliação acontece no início do processo e permite identificar

características gerais do aluno, tendo em vista a adequação do ensino à sua realidade.


Função formativa da avaliação fornece informações ao docente e ao aluno durante o

desenvolvimento de todo o processo de ensino e aprendizagem, permitindo localizar os pontos de
deficiências para intervir na melhoria continua desse processo.


Função somativa da avaliação permite avaliar a aprendizagem do aluno ao final de uma

etapa dos processos de ensino e aprendizagem, seja ela uma Situação de Aprendizagem, uma
Unidade Curricular, um Módulo ou um conjunto de módulos. As informações obtidas com essa
avaliação, ao final de uma etapa, podem se constituir em informações diagnósticas para a etapa
subsequente dos processos de ensino e aprendizagem.
MATERIAL DE CONSUMO:
Nº
01
02
03
04
05
06
07
08
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

DESCRIÇÃO DO MATERIAL
Blocos cerãmicos 9x19x19 cm
Areia lavada média
Cimento saco de 50 kg
Argamassa colante indu.de assentamento cerãmica
Revestimento cerãmico placa de 30x30 cm
Revestimento cerãmico placas de 20x40 cm
Revestimento cerãmico placas de 40x40 cm
Massa para reajunte de cerãmica 01 kg
Espassadores de 04 mm (pacote com 100 und)
Espassadores de 02 mm (pacote com 100 und)
Junta de dilatação de 3 m
Linha de naylon 100 m
Prego com cabeça 15x15
Prego com cabeça 11/2”
Prego com cabeça 21/2”
Madeira de lei 2,5x7 cm (ripão)
Barrote 7x7 cm
Pedra goias
Pedrea miracema (granito em forma bruta)
Pedra mineira em filetes
Pedra são tomé
Marmore em filetes de cores diversas
Pastilhas de cer]amica de 10x10 cm

QUANTIDADE/ITEM
300 und
02 M³
08 Und
20 Pac
10 M²
10 M²
10 M²
15 Pac
02 Pac
02 Pac
12 Und
04 Car
01 Kg
01 kg
01 Kg
50 M
20 M
02 M²
02 M²
02 M²
02 M²
02 M²
02 M²

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO PLANO
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Página 8 de 9

FO-EP-78

Plano de Curso Não Regulamentado Qualificação Profissional

Rev.: 07
23/06/2015

________________________

_______________________

Supervisor Pedagógico

________________________

Supervisor Técnico

Instrutor

APROVAÇÃO
Currículos e Programas – COEPT
EM: _____/_____/________

______________________________
Responsável pela aprovação
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