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PERFIL PROFISSIONAL / IDENTIFICAÇÃO DA OCUPAÇÃO:
Ocupação:

ARMADOR DE FERRAGEM

Educação

Formação Inicial e Continuada -

Profissional:

Qualificação Profissional

Nível da

1

Qualificação:
Área Tecnológica:

Edificações

CBO:

7153-15

Carga Horária

180h

Eixo
Tecnológico:
Segmento
Tecnológico:

Infraestrutura

Edificações

Competência

Confeccionar armações de aço para estruturas de concreto armado para

Geral:

edificações, em conformidade com as normas técnicas específicas e
assegurando a qualidade, segurança e respeito ao meio ambiente.

Requisitos de
Acesso:

 Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) – Completo
 15 anos

RELAÇÃO DAS UNIDADES DE COMPETÊNCIAS
Confeccionar armações de aço para estruturas de concreto armado
Unidade de Competência

para edificações, em conformidade com as normas técnicas

Única

específicas e assegurando a qualidade, segurança e respeito ao
meio ambiente.

OBJETIVO GERAL DO CURSO:
O Curso Armador de Ferragens tem por objetivo interpretar dados básicos do projeto de uma
edificação no que se refere a tamanho, arranjo e posição das armaduras, realizando a montagem e
posicionamento de armações para estruturas de concreto (ferragens de lajes, fundações, pilares e
vigas).
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

20 h

Planejamento e Organização do trabalho na
BÁSICO

36 h

Construção de Edificações

80h

QSMS - Qualidade, Saúde, Meio Ambiente e

24 h

Segurança no Trabalho no Canteiro de Obras
Execução de Armações em Aço
ESPECÍFICO

36 h

Montagem de Armações em Aço

40 h

Posicionamento de Armações

100h

24 h

TOTAL

180h

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
MÓDULO: BÁSICO
Perfil Profissional: Armador de Ferragem
Unidade Curricular: Tecnologia Básica da Construção de Edificações
Carga Horária: 20 h

Unidade de Competência Única: Confeccionar armações de aço para estruturas de concreto
armado para edificações, em conformidade com as normas técnicas específicas e assegurando a
qualidade, segurança e respeito ao meio ambiente.
Objetivo da Unidade Curricular: Proporcionar o desenvolvimento de competências para a
identificação dos componentes e etapas para construção de edificações, como também os
equipamentos e ferramentas e materiais aplicados ao trabalho na construção civil.
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

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

O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.
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e superiores.
 Planejar o próprio trabalho.
 Atuar de forma ética.












Subtração
Multiplicação
Divisão
O sistema internacional de unidades
Unidade de comprimento
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 e
acessórios
Material Didático

 Sala de Aula

 Quadro branco
 Apostilas

MÓDULO: BÁSICO
Perfil Profissional: Armador de Ferragem
Unidade Curricular: Planejamento e Organização do Trabalho na Construção de Edificações
Carga Horária: 36 h
Unidade de Competência Única: Confeccionar armações de aço para estruturas de concreto
armado para edificações, em conformidade com as normas técnicas específicas e assegurando a
qualidade, segurança e respeito ao meio ambiente.
Objetivo da Unidade Curricular: Promover a aquisição de fundamentos técnicos e científicos e
capacidade sociais, organizativas e metodológicas referentes à interpretação de projetos de
construção civil e de planejamento e organização do trabalho, a fim de executar serviços em obras.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos Científicos
Capacidades Técnicas
 Interpretar ordens de serviço
 Identificar etapas de um cronograma
 Identificar sequência de trabalho conforme
planejamento
 Identificar e Interpretar desenho técnico
 Interpretar projeto arquitetônico
 Interpretar projeto de detalhamento
 Interpretar projeto executivo
 Identificar modulações em plantas
 Identificar simbologias e convenções
 Reconhecer detalhes de acabamento no projeto











Conhecimentos

Matemática aplicada
Operações fundamentais
Figuras geométricas planas
O sistema internacional de unidades de
medidas
Interpretação de projetos
Interpretação do projeto arquitetônico
Escala
Simbologia - principais elementos do
projeto arquitetônico
Interpretação de projeto estrutural

O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.
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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
Metodológicas

Sociais,

Organizativas

e

 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 e
acessórios
Material Didático

 Sala de Aula

 Escalímetro
 Apostilas

MÓDULO: BÁSICO
Perfil Profissional: Armador de Ferragem
Unidade Curricular: QSMS - Qualidade, Saúde, Meio Ambiente e Segurança do Trabalho no
Canteiro de Obras
Carga Horária: 24 h
Unidade de Competência Única: Confeccionar armações de aço para estruturas de concreto
armado para edificações, em conformidade com as normas técnicas específicas e assegurando a
qualidade, segurança e respeito ao meio ambiente.
Objetivo da Unidade Curricular: Compreender a importância da adoção, no exercício do trabalho,
de medidas de segurança para prevenção de acidentes, como também para a preservação da

O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.
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saúde, com atenção à qualidade dos serviços executados.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos Científicos

Conhecimentos



 Identificar princípios de segurança, qualidade, 
saúde e meio ambiente.

 Identificar tipos e características de EPI’s e
EPC’s.
 Reconhecer aspectos de segurança, qualidade, 
saúde e ambientais necessários à atividade.


Capacidades
sociais,
organizativas
e 
metodológicas


Qualidade
Conceito
Gestão da qualidade
Princípios de gestão da qualidade:
satisfação do cliente, participação e
produtividade
A qualidade como processo
Não conformidades e suas causas
Os 5S
Segurança e saúde
Acidentes de trabalho e doenças
ocupacionais
Atuar de forma ética.
 Primeiros socorros
Demonstrar habilidades de trabalhar em equipe.  Prevenção e combate a incêndio
Comunicar-se com clientes, subordinados e  Condições ambientais
superiores.
 Riscos ambientais no trabalho
Detectar problemas e tomar decisão dentro de  Riscos ocupacionais
suas competências técnicas.
 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
 A CIPA
 Gestão de resíduos na construção civil
 Classificação dos resíduos
 Transporte de resíduos
 Acondicionamento dos resíduos
Perdas na construção civil

Capacidades Técnicas






AMBIENTES PEDAGÓGICOS, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS MATERIAIS,
ACESSÓRIOS E MATERIAL DIDÁTICO
Ambientes Pedagógicos:
Equipamentos, instrumentos, ferramentas e
acessórios
Material Didático

 Sala de Aula

 EP’Is e EPC’s específicos à construção civil
 Apostilas

MÓDULO: ESPECÍFICO
Perfil Profissional: Armador de Ferragem
Unidade Curricular: Execução de Armações em Aço
O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.
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Carga Horária: 36 h
Unidade de Competência Única: Confeccionar armações de aço para estruturas de concreto
armado para edificações, em conformidade com as normas técnicas específicas e assegurando a
qualidade, segurança e respeito ao meio ambiente.
Objetivo da Unidade Curricular: Desenvolver competências para execução de armações em aço
tendo em vista a confecção de estruturas em concreto armado, atendendo aos padrões de
segurança, qualidade e economia, seguindo as especificações, as normas e os prazos
estabelecidos em projeto.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos Científicos

Conhecimentos

 Introdução
 Sistema métrico decimal
 Aplicar as normas técnicas, ambientais e de
 Interpretação de textos: normas técnicas

Capacidades Técnicas

segurança e higiene no trabalho.
 Aplicar
normas,
especificações
e
procedimentos técnicos.
 Dimensionar prazos para a execução dos
serviços.
 Identificar materiais conforme características
para armazenamento
 Identificar materiais, em conformidade com as
etapas do projeto.
 Interpretar ordem de serviço
 Interpretar projetos de armação e formas
 Medir e cortar barras e fios de aço conforme
plano
 Montar as estruturas conforme projeto
 Organizar o local de trabalho considerando a
realização do serviço
 Orientar a segregação de resíduos em função
de sua destinação (reciclagem ou descarte)
 Orientar o descarte de resíduos em
conformidade com as normas ambientais
vigentes, considerando as esferas municipal,
estadual e federal
 Planejar as etapas de trabalho
 Realizar a identificação das armações
(vergalhões e estribos)
 Realizar dobras de barras e fios de aço
 Reconhecer os elementos constituintes das
plantas de armação
 Reconhecer os elementos constituintes das
plantas de formas
 Selecionar conjuntos de (peças) estruturas
etiquetadas conforme projeto
 Selecionar
materiais,
equipamentos
e
























aplicáveis e ordens de serviços
Normas técnicas aplicáveis
Ordens de serviço
Interpretação de projetos de fôrmas e de
armação
Tecnologia dos materiais
Tecnologia do aço
Normalização
Armazenamento
Planejamento
e
organização
para
execução dos serviços de armação
Materiais empregados
Equipamentos e ferramentas necessários
Organização do local de trabalho
Equipamentos de proteção individual e
coletiva
Tecnologia da produção de armadura
Recebimento de materiais
Estocagem de materiais
Corte de peças
Dobra de peças
Emenda de peças
Composição de armações para fundações,
pilares, vigas e lajes
Identificação de componentes (etiquetar)
Procedimentos de verificação e aceite dos
serviços técnicos de segurança
Segregação e descarte dos resíduos
gerados

O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.
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ferramentas conforme características do projeto
 Utilizar EPI e EPC de acordo com o serviço a
ser realizado
 Verificar a conformidade do ambiente para
armazenar os materiais
 Verificar se o ambiente de trabalho está em
conformidade com as normas
 Técnicas e de saúde, qualidade, segurança e
ambientais.
Capacidades
Metodológicas

Sociais,

Organizativas

e

 Realizar serviços de acordo com as normas
pertinentes ao desenvolvimento do trabalho
 Responsabilizar-se pela conservação dos
equipamentos
 Exigir a calibração dos equipamentos
 Atualizar-se acompanhando novas tecnologias
 Detectar problemas e tomar decisão dentro de
suas competências técnicas.

AMBIENTES PEDAGÓGICOS, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS MATERIAIS,
ACESSÓRIOS E MATERIAL DIDÁTICO
Ambientes Pedagógicos:

 Sala de Aula
 Oficinas de Construção Civil






Equipamentos, instrumentos, ferramentas e
acessórios





Sala de aula:
 Quadro branco
Equipamentos indicados:
 Bancadas de dobrar aço
Máquinas indicadas:
 Serra policorte, Dobra estribo.
Ferramentas indicadas:
 Chaves para dobrar aço, Tesoura de
cortar aço, Torquês, Arco de serra,
Marreta 2kg, Trena, Martelo, Nível
(convencional), Nível (laser), Prumo
(convencional), Mangueira de nível,
Alavanca para corte
Materiais indicados:
EPI’s:
 Capacete, Luvas de raspa, Capacete
com viseira, Protetor auricular tipo
concha, Óculos, Cinto de Ferramentas,
Equipamento de proteção coletiva –
EPC
Ferramentas indicadas:
 Chaves para dobrar aço
 Tesoura de cortar aço

O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.
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Material Didático

 Torquês, Arco de serra
 Marreta 2kg, Trena
 Martelo
 Nível (convencional)
 Nível (laser)
 Prumo (convencional)
 Mangueira de nível
 Alavanca para corte
Materiais indicados:
 Barras e fios de aço
 Pregos
 Espaçadores
 Serra para cortar aço
 Linha de nylon
 Telas soldadas
 Arame recozido
 Etiquetas para identificação
 Giz
 Protetor plástico para ferro de arranque
EPI’s
 Capacete
 Luvas de raspa
 Capacete com viseira
 Protetor auricular tipo concha
 Óculos, Cinto de Ferramentas
 Equipamento de proteção coletiva –
EPC

 Apostilas

MÓDULO: ESPECÍFICO
Perfil Profissional: Armador de Ferragens
Unidade Curricular: Montagem de Armações em Aço
Carga Horária: 40h
Unidade de Competência Única: Confeccionar armações de aço para estruturas de concreto
armado para edificações, em conformidade com as normas técnicas específicas e assegurando a
qualidade, segurança e respeito ao meio ambiente.
Objetivo da Unidade Curricular: Desenvolver competências para montagem de armações em aço
tendo em vista a confecção de estruturas em concreto armado, atendendo aos padrões de
segurança, qualidade e economia, seguindo as especificações, as normas e os prazos
estabelecidos em projeto.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos Científicos
Capacidades Técnicas

Conhecimentos

 Introdução
 Interpretação de textos

O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.
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 Aplicar as normas técnicas, ambientais e de
segurança e higiene no trabalho.
 Aplicar
normas,
especificações
e
procedimentos técnicos.
 Executar medidas e cortes de telas soldadas
conforme projeto.
 Identificar materiais, em conformidade com as
etapas do projeto.
 Interpretar o projeto de armação.
 Interpretar ordem de serviço.
 Interpretar projetos de armação e formas.
 Interpretar projetos de armação e formas:
conceitos de pilar, viga, fundações.
 Organizar o local de trabalho considerando a
realização do seu serviço.
 Orientar o descarte de resíduos em
conformidade com as normas ambientais,
vigentes, considerando as esferas municipal,
estadual e federal.
 Planejar as etapas de trabalho.
 Realizar a identificação das estruturas (peças)
montadas.
 Realizar a identificação dos painéis de telas.
 Realizar a montagem de estruturas (peças)
conforme projeto.
 Realizar a segregação de resíduos em função
de sua destinação (reciclagem ou descarte),
considerando nos procedimentos a legislação,
as normas técnicas, ambientais, de saúde e
segurança.
 Reconhecer os elementos constituintes das
plantas de armação.
 Reconhecer os elementos constituintes das
plantas de formas.
 Utilizar EPI e EPC de acordo com o serviço a
ser realizado.
 Verificar a conformidade do ambiente para
armazenar os materiais.
Capacidades
Metodológicas

Sociais,

Organizativas










Normas técnicas aplicáveis
Ordens de serviço
Interpretação de projetos
Interpretação de projetos de forma
Interpretação de projetos de armação
Tecnologia dos materiais
Tecnologia do aço
Planejamento
e
organização
para
execução dos serviços
 Materiais empregados
 Equipamentos e ferramentas necessários
 Organização do local de trabalho
 Equipamentos de proteção individual e
coletiva
 Tecnologia da produção
 Montagem dos elementos estruturais
(fundações, pilares, vigas e lajes).
 Etapas de produção em telas soldada.
 Procedimentos de verificação e aceite dos
serviços técnicos de segurança
Segregação e descarte dos resíduos gerados

e

 Realizar serviços de acordo com as normas
pertinentes ao desenvolvimento do trabalho.
 Responsabilizar-se pela conservação dos
equipamentos.
 Exigir a calibração dos equipamentos.
 Atualizar-se acompanhando novas tecnologias.
 Detectar problemas e tomar decisão dentro de
suas competências técnicas.

O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.
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AMBIENTES PEDAGÓGICOS, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS MATERIAIS,
ACESSÓRIOS E MATERIAL DIDÁTICO

Ambientes Pedagógicos:

 Sala de Aula
 Oficinas de Construção Civil








Equipamentos, instrumentos, ferramentas e



acessórios





Sala de Aula :
 Quadro branco
Equipamentos indicados:
 Bancadas de dobrar aço
 Máquinas indicadas:
 Serra policorte, Dobra estribo.
Ferramentas indicadas:
 Chaves para dobrar aço, Tesoura de
cortar aço, Torquês, Arco de serra,
Marreta 2kg, Trena, Martelo, Nível
(convencional), Nível (laser), Prumo
(convencional), Mangueira de nível,
Alavanca para corte
Materiais indicados:
 Barras e fios de aço, Pregos,
Espaçadores, Serra para cortar aço,
Linha de nylon, Telas soldadas, Arame
recozido, Etiquetas para identificação,
Giz, Protetor plástico para ferro de
arranque
EPI’s:
 Capacete, Luvas de raspa, Capacete
com viseira, Protetor auricular tipo
concha, Óculos, Cinto de Ferramentas,
Equipamento de proteção coletiva –
EPC
Ferramentas indicadas:
 Chaves para dobrar aço
 Tesoura de cortar aço
 Torquês, Arco de serra
 Marreta 2kg, Trena
 Martelo
 Nível (convencional)
 Nível (laser)
 Prumo (convencional)
 Mangueira de nível
 Alavanca para corte
EPI’s
 Capacete
 Luvas de raspa
 Capacete com viseira
 Protetor auricular tipo concha
 Óculos, Cinto de Ferramentas
 Equipamento de proteção coletiva –

O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.
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EPC
Material Didático

 Apostilas

MÓDULO: ESPECÍFICO
Perfil Profissional: Armador de Ferragem
Unidade Curricular: Posicionamento de Armações
Carga Horária: 24h

Unidade de Competência Única: Confeccionar armações de aço para estruturas de concreto
armado para edificações, em conformidade com as normas técnicas específicas e assegurando a
qualidade, segurança e respeito ao meio ambiente.
Objetivo da Unidade Curricular: Desenvolver competências para posicionamento de armações em
aço em formas para confecção de estruturas em concreto armado, atendendo aos padrões de
segurança, qualidade e economia, seguindo as especificações, as normas e os prazos
estabelecidos em projeto.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos Científicos
Capacidades Técnicas
 Aplicar as normas técnicas, ambientais e de
segurança e higiene no trabalho.
 Aplicar
normas,
especificações
e
procedimentos técnicos.
 Identificar as especificações dos materiais a
serem utilizados.
 Identificar no projeto as distâncias das barras.
 Identificar os tipos e tamanhos de espaçadores.
 Interpretar
manuais
técnicos,
de
acondicionamento e manuseio de materiais.
 Interpretar ordem de serviço.
 Interpretar projeto de forma e armação.
 Orientar o descarte de resíduos em
conformidade com as normas ambientais
vigentes, considerando as esferas municipal,
estadual e federal.
 Planejar as etapas de trabalho.
 Posicionar as armações conforme marcações.
 Posicionar os espaçadores de acordo com as
especificações do projeto, respeitando o
cobrimento do concreto.
 Posicionar os painéis de tela.
 Identificar as especificações dos materiais a
serem utilizados.
 Realizar a amarração das armações quando
necessário, utilizando os tipos de pontos.





















Conhecimentos

Introdução Interpretação de textos
Normas técnicas aplicáveis
Ordens de serviço
Interpretação de projetos de formas e de
armação
Planejamento
e
organização
para
execução dos serviços de armação
Materiais empregados
Equipamentos e ferramentas necessários
Organização do local de trabalho
Equipamentos de proteção utilizados
Equipamentos de proteção individual (EPI)
Equipamentos de proteção coletiva (EPC)
Posicionamento das armaduras
Espaçamento
Amarrações
Espaçadores
Ancoragem e emendas
Execução
do
posicionamento
das
armaduras
Procedimentos de verificação e aceite dos
serviços técnicos de segurança
Segregação e descarte dos resíduos
gerados
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 Realizar emendas e ancoragens conforme
especificações do projeto e normas técnicas.
 Realizar o reposicionamento ou a substituições
das armações quando necessário.
 Utilizar EPI e EPC de acordo com o serviço a
ser realizado.
 Verificar se o serviço executado está em
conformidade com o projeto e os procedimentos
da obra.
Capacidades
Metodológicas

Sociais,

Organizativas

e

 Realizar serviços de acordo com as normas
pertinentes ao desenvolvimento do trabalho.
 Responsabilizar-se pela conservação dos
equipamentos.
 Exigir a calibração dos equipamentos.
 Atualizar-se acompanhando novas tecnologias.
 Detectar problemas e tomar decisão dentro de
suas competências técnicas.

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

Ambientes Pedagógicos:

 Sala de Aula
 Oficinas de Construção Civil






Equipamentos, instrumentos, ferramentas e
acessórios




Sala de Aula :
 Quadro branco
Equipamentos indicados:
 Bancadas de dobrar aço
Máquinas indicadas:
 Serra policorte, Dobra estribo.
Ferramentas indicadas:
 Chaves para dobrar aço, Tesoura de
cortar aço, Torquês, Arco de serra,
Marreta 2kg, Trena, Martelo, Nível
(convencional), Nível (laser), Prumo
(convencional), Mangueira de nível,
Alavanca para corte
EPI’s:
 Capacete, Luvas de raspa, Capacete
com viseira, Protetor auricular tipo
concha, Óculos, Cinto de Ferramentas,
Equipamento de proteção coletiva –
EPC
Ferramentas indicadas:
 Chaves para dobrar aço
 Tesoura de cortar aço
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 Torquês, Arco de serra
 Marreta 2kg, Trena
 Martelo
 Nível (convencional)
 Nível (laser)
 Prumo (convencional)
 Mangueira de nível
 Alavanca para corte
 EPI’s
 Capacete
 Luvas de raspa
 Capacete com viseira
 Protetor auricular tipo concha
 Óculos, Cinto de Ferramentas
 Equipamento de proteção coletiva –
EPC
Material Didático

 Apostilas

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:
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:
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ITEM

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

QUANTIDADE

01

Aço redondo 1020 a 4.2mm para construção

50 kg

02

Aço ca50 para construção ¼’’ barra com 12m

50 kg

03

Aço ca 50 para construção 3/8 barra com 12m

60 kg

04

Aço ca 50 para construção 5/16" barra com 12m

50 kg

05

Aço ca liso 3/16

50 kg

07

Arame recozido nº 18

10 kg

08

Avental de raspa de couro

20 und

09

Lâmina de serra 18 dentes p/polegada 1/2

20 und

10

Lápis de carpinteiro

20 und

11

Prego 2.1/2 x 10

10 kg

12

Prego de 10 x 10 sem cabeça

10 kg

13

Prego de 13 x 15

10 kg

14

Prego de ripa

10 kg

15

Linha de marcação

10 und

16

Linha de nylon

10 und

17

Linha de nylon n°50 carretel com 100m

20 und

18

Luva de segurança malha de algodão com pigmento

40 par

19

Luva de vaqueta cano curto tam m

20 par

20

Protetor auricular tipo plug moldado em silicone

20 und

21

Óculos de proteção contra impacto lente incolor

20 und

22

Máscara descartavel contra poeiras fumos e nevoas

100 und

23

Capacete de segurança aba frontal com jugular cor branco

01 und

24

Capacete de segurança aba frontal com jugular cor azul

20 und

25

Avental impermeável de PVC

10 und

26

Papel tamanho a4 com 500 folhas

01 rsm

27

Pasta de papelão com elástico

20 und

28

Pincel para quadro branco na cor azul

06 und

29

Pincel para quadro branco na cor preta

06 und

30

Pincel para quadro branco na cor vermelha

06 und

31

Bloco rascunho

20 und

32

Apagador para quadro branco

01 und
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