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CURSO DE CANTEIRO DE OBRAS - ONLINE

CONTEÚDO
São abordados de maneira didática e com modelos expositivos as etapas da construções:
•
•
•
•
•
•

Infraestrutura para a implantação da obra;
Estrutura;
Cobertura;
Instalações Elétricas;
Instalações Hidráulicas;
Acabamentos em gerais.

Dentro do conteúdo são apresentados:

– Marcação de obra;
– Esquadros;
– Prumos;
– Níveis;
– Barracão de obras;
– Equipamentos e Ferramentas;
– Traços de massas;
– Preparação de paredes;
– Leitura de projetos;
– Formas e escoras;
– Alvenarias;
– Concreto e concreto armado;
– Equipamentos de segurança.
O aluno terá noções da preparação dos materiais até a sua aplicação de acordo com a fase do
Canteiro de Obras.

METODOLOGIA DO CURSO
1. Teremos 04 encontros de 02 horas;
2. Introdução inicial e a finalização com o Professor ao vivo;
3. O professor fica à disposição para tirar dúvidas nos horários previstos;
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4. As dúvidas poderão ser colocadas no Grupo do Curso no whatsapp ao longo da semana e
será respondida dentro da disponibilidade do professor;
5. Serão oferecidos Vídeos Aulas para o desenvolvimento do conteúdo;
6. Os vídeos das aulas ficarão disponíveis por uma semana;
7. O aluno deve seguir os vídeos para o desenvolvimento do conteúdo e no final apresentar
um trabalho que será explicado ao longo dos encontros.
8. O aluno encerra o curso enviando os prints dos desenhos que desenvolveu ao longo do
curso para o e-mail cda@colegiodearquitetos.com.br solicitando o Certificado de 10 horas.
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