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PERFIL PROFISSIONAL / IDENTIFICAÇÃO DA OCUPAÇÃO:

Educação

PEDREIRO DE REVESTIMENTO EM
ARGAMASSA
Formação Inicial e Continuada –

Carga Horária

Profissional:

Qualificação Profissional

Mínima:

Ocupação:

Nível da

1

Qualificação:
Área Tecnológica:

Edificações

CBO:

Eixo
Tecnológico:
Segmento
Tecnológico:

7152-30
160h

Infraestrutura

Edificações

Executar o revestimento em argamassa em superfícies de alvenaria, lajes e
Competência
Geral:

execução de contra piso sem função estrutural, em edificações, seguindo
normas técnicas, de qualidade, de meio ambiente e de saúde e segurança
no trabalho.

Requisitos de
Acesso:

Ensino Fundamental I (1º a 5º) - Completo
Ter, no mínimo, 18 anos completos.

RELAÇÃO DAS UNIDADES DE COMPETÊNCIAS
Executar o revestimento em argamassa em superfícies de alvenaria,
Unidade de Competência

lajes e execução de contra piso sem função estrutural, em

Única

edificações, seguindo normas técnicas, de qualidade, de meio
ambiente e de saúde e segurança no trabalho.

OBJETIVO GERAL DO CURSO:
O Curso de Pedreiro de Revestimento em Argamassa tem por objetivo o desenvolvimento de
competências relativas à execução e aplicação de revestimento em argamassa em superfície de
alvenaria, laje e contra piso, com planejamento e organização de trabalho, compreendendo a
importância das medidas de segurança para prevenção de acidentes, como também para a
preservação da saúde, com atenção à qualidade dos serviços executados.
TIPO DE OFERTA:
( x ) PRESENCIAL
( ) SEMIPRESENCIAL
( ) A DISTÂNCIA
QUADRO RESUMO DA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
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MÓDULOS

UNIDADES CURRICULARES

CARGA
HORÁRIA DA
UC

Tecnologia do Revestimento de Edificações

20h

QSMS - Qualidade, Saúde, Meio Ambiente e
BÁSICO

12h

Segurança no Trabalho no Canteiro de Obras
Planejamento e Organização do trabalho no

60h

28h

Revestimento de Edificações
ESPECÍFICO

C.H DO
MÓDULO

Pedreiro de Revestimento em Argamassa

100h

100h
160h

TOTAL
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
MÓDULO: BÁSICO
Perfil Profissional: Pedreiro de Revestimento em Argamassa
Unidade Curricular: Tecnologia do Revestimento de Edificações
Carga Horária: 20h

Unidade de Competência Única: Executar o revestimento em argamassa em superfícies de
alvenaria, lajes e execução de contra piso sem função estrutural, em edificações, seguindo normas
técnicas, de qualidade, de meio ambiente e de saúde e segurança no trabalho.
Objetivo da Unidade Curricular: Promover a aquisição de fundamentos técnicos e científicos e
capacidade sociais, organizativas e metodológicas referentes Tecnologia básica no revestimento de
edificações, a fim de executar serviços em obras.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos Científicos
Capacidades Técnicas
 Compreender o processo de aplicação de
revestimento de edificações.
 Identificar as etapas para aplicação de
revestimento de edificações.
 Identificar os tipos e características dos
materiais, equipamentos e ferramentas.
 Atualizar-se,
acompanhando
as
novas
tecnologias no setor da construção civil.
Capacidades
Sociais,
Metodológicas:

Organizativas

e

 Demonstrar habilidades de trabalhar em equipe
 Comunicar-se com clientes, colegas de trabalho

Conhecimentos

 Tecnologia básica no revestimento de
edificações
 Principais conceitos
 Tipos de revestimentos
 Elementos constituintes e as etapas de
execução de um revestimento.
 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
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 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

e superiores.
 Planejar o próprio trabalho.

AMBIENTES PEDAGÓGICOS, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS MATERIAIS,
ACESSÓRIOS E MATERIAL DIDÁTICO
 Sala de Aula
 Oficina de alvenaria para revestimento
 Quadro branco e acessórios

Ambientes Pedagógicos:
Equipamentos, Instrumentos, Ferramentas,
Materiais e Acessórios
Material Didático

 Apostilas em meio eletrônico.

MÓDULO: BÁSICO
Perfil Profissional: Pedreiro de Revestimento em Argamassa
Unidade Curricular: QSMS - Qualidade, Saúde, Meio Ambiente e Segurança do Trabalho no
Canteiro de Obras.
Carga Horária: 12h
Unidade de Competência Única: Executar o revestimento em argamassa em superfícies de
alvenaria, lajes e execução de contra piso sem função estrutural, em edificações, seguindo normas
técnicas, de qualidade, de meio ambiente e de saúde e segurança no trabalho.
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 saúde, com atenção à qualidade dos serviços executados.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos Científicos
Capacidades Técnicas
 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,
Metodológicas:

Organizativas

e

Conhecimentos

 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
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 Atuar de forma ética
 Demonstrar habilidades de trabalhar em equipe
 Comunicar-se com clientes, subordinados e
superiores.
 Detectar problemas e tomar decisão dentro de
suas competências técnicas.

ocupacionais.
 Primeiros socorros.
 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.

AMBIENTES PEDAGÓGICOS, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS MATERIAIS,
ACESSÓRIOS E MATERIAL DIDÁTICO
Ambientes Pedagógicos:
Equipamentos, Instrumentos, Ferramentas,
Materiais e Acessórios
Material Didático

 Sala de Aula
 Quadro branco
 Apostilas em meio eletrônico

MÓDULO: BÁSICO
Perfil Profissional: Pedreiro de Revestimento em Argamassa
Unidade Curricular: Planejamento e Organização do trabalho no Revestimento de Edificações
Carga Horária: 28h
Unidade de Competência Única: Executar o revestimento em argamassa em superfícies de
alvenaria, lajes e execução de contra piso sem função estrutural, em edificações, seguindo normas
técnicas, de qualidade, de meio ambiente e de saúde e segurança no trabalho.
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.
 Identificar simbologias e convenções.
 Reconhecer os elementos constituintes das
plantas de corte: longitudinais e transversais.











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.
Planta de armação de fundação, pilares,
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 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,
Metodológicas:

Organizativas

e

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












vigas e lajes.
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
Quadro branco



Apostilas em meio eletrônico

MÓDULO: ESPECÍFICO
Perfil Profissional: Pedreiro de Revestimento em Argamassa
Unidade Curricular: Pedreiro de Revestimento em Argamassa
Carga Horária: 100h
Unidade de Competência Única: Executar o revestimento em argamassa em superfícies de
alvenaria, lajes e execução de contra piso sem função estrutural, em edificações, seguindo normas
técnicas, de qualidade, de meio ambiente e de saúde e segurança no trabalho.
Objetivo da Unidade Curricular: Desenvolver competências para executar os processos
construtivos relativos aos revestimentos em vedações verticais, lajes e contra pisos com
segurança, qualidade e economia, seguindo as especificações, as normas e os prazos
estabelecidos em projeto.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos Científicos
Capacidades Técnicas

Conhecimentos

 Normas técnicas aplicáveis.
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 Aplicar as normas ambientais, de saúde,
segurança e higiene no trabalho.
 Aplicar
normas,
especificações
e
procedimentos técnicos.
 Identificar condições ambientais.
 Identificar condições inseguras.
 Identificar se o ambiente está em conformidade
com as normas técnicas e de saúde, qualidade,
segurança e ambientais para a realização dos
serviços.
 Planejar as etapas de trabalho.
 Relacionar equipamentos e ferramentas de
acordo com o serviço a ser executado.
 Relacionar materiais necessários a cada etapa
de serviço.
 Realizar
manutenção
preventiva
dos
equipamentos.
 Realizar procedimento de adensamento,
utilizando
ferramentas
e
equipamentos
adequados.
 Retirar o excesso de concreto, utilizando
ferramentas e equipamentos adequados.
 Selecionar
ferramentas e equipamentos
específicos para cada etapa de trabalho.
 Utilizar EPI’s e EPC’s para execução dos
serviços.
 Verificar a qualidade dos serviços.
Capacidades
Sociais,
Metodológicas:

Organizativas

e

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

 Normas ambientais.
 Normas
de
segurança
e
saúde
ocupacional.
 Normas relacionadas à elevação de
alvenarias.
 Planejamento
e
organização
para
execução dos serviços.
 Materiais empregados.
 Equipamentos e ferramentas necessários.
 Organização do local de trabalho.
 Equipamentos de proteção.
 Equipamento de proteção individual.
 Equipamento de proteção coletiva.
 Materiais para revestimento de alvenarias
e lajes - propriedades e emprego.
 Aglomerantes.
 Cimento Portland.
 Gesso.
 Cal.
 Agregados.
 Água.
 Aditivos.
 Argamassa
para
execução
de
revestimento de vedação.
 Traços.
 Algumas situações que diferenciam a
produção e o transporte das argamassas.
 Argamassa
para
execução
de
revestimento de lajes.
 Argamassa
para
execução
de
revestimento de conta piso.

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

Equipamentos, Instrumentos, Ferramentas,
Materiais e Acessórios




Sala de Aula
Oficina
de
revestimento

alvenaria

para

Equipamentos indicados:
 Andaime
 Masseira metálica
 Jerica
 Carro de mão
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 Nível
 Carrinho metálico com masseira regulável
Máquinas indicadas:
 Argamassadeira
 Betoneira
Ferramentas indicadas:
 Brocha
 Paleta metálica
 Fio traçante
 Colher meia-cana
 Bisnaga para argamassa
 Colher de pedreiro
 Cavador articulado
 Baldes
 Desempenadeira
com
Desempenadeira de madeira
 Enxada com cabo
 Esquadro
 Garlopa
 Mangueira de nível
 Marreta
 Martelos
 Masseira
 Trena
 Pá com cabo
 Peneiras
 Ponteiro
 Prumos
 Régua de Alumínio
 Serrote
 Talhadeira
 Vassoura
 Torques

esponja

Materiais indicados:
 Lápis de Carpinteiro
 Linha de Nylon
 Cal
 Argamassa industrializada
 Cimento
 Areia
 Madeira
 Arame
EPI’s:
 Capacete
 Óculos
 Luvas
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 Máscaras
 Equipamento de proteção coletiva.
Material Didático

 Apostilas em meio eletrônico

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:
Nº

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

QUANTIDADE/ITEM

01

Cimento CP-I I E-32 saco com 50kg

10 SC

02

Areia média lavada

03 M³

03

Argamassa colante Industrializada para revestimento saco com 15
kg

10 SC

04

Compensado 10 mm 1.60x2.20m

05 FL

05

Prego 2.1/2 x 10

05 KG

06

Prego de 10 x 10 sem cabeça

05 KG
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07

Prego de 13 x 15

05 KG

08

Luva de segurança malha de algodão com pigmento

40 PAR

09

Luva de vaqueta cano curto tamanho M

20 PAR

10

Protetor auricular tipo plug moldado em silicone

20 UND

11

Óculos de proteção contra impacto lente incolor

20 UND

12

Máscara descartavel contra poeiras fumos e nevoas

100 UND

13

Capacete de segurança aba frontal com jugular cor branco

01 UND

14

Capacete de segurança aba frontal com jugular cor azul

20 UND

15

Avental impermeável de PVC

10 UND

16

Papel tamanho a4 com 500 folhas

01 RSM

17

Pasta de papelão com elástico

20 UND

18

Pincel para quadro branco na cor azul

06 UND

19

Pincel para quadro branco na cor preta

06 UND

20

Pincel para quadro branco na cor vermelha

06 UND

21

Bloco rascunho

20 UND

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO PLANO
________________________

_______________________

Supervisor Pedagógico

________________________

Supervisor Técnico

Instrutor

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

______________________________
Responsável pela aprovação
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