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Etec  "Dr. José Luiz Viana Coutinho" 

Código: 073 Município: Jales 

Eixo Tecnológico: Recursos Naturais 

Habilitação Profissional:  Técnica de Nível Médio de TÉCNICO EM 
AGROPECUÁRIA 

Qualificação: Técnico em Agropecuária Série: 3ª 

Componente Curricular: Levantamento e Representações Topográficas 

C.H. Semanal: 03 Professor: José Molina Zorzi 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 
 
Elaborar relatórios e executar projetos topográficos, irrigação e drenagem e de 
instalações rurais. 
Levantar dados sobre a área a ser trabalhada (topografia, extensão e outros). 
Locar curva em nível, canais para irrigação, tomadas d’água e outros. 
Acompanhar e construir curva em nível. 
Realizar levantamentos altimétricos. 
Realizar levantamentos planimétricos. 
Calcular distâncias. 
Elaborar representação gráfica. 
Medir ângulos e distância. 
Medir áreas. 
Demarcar áreas em campo. 
Elaborar relatórios. 
 

 
 Ensino Técnico Integrado ao Médio 

 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 
Plano de Trabalho Docente – 2014 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
    
Componente Curricular: LEVANTAMENTO E REPRESENTAÇÕES TOPOGRÁFICAS                                                     Série: 3ª 

 

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas 

1. 
 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
 
 
5. 
6. 

 Identificar pontos relevantes do 
terreno considerando o objeto de 
trabalho.             
Identificar as técnicas e acompanhar 
o levantamento planimétrico.    
 Avaliar características físicas da 
área.      
Planejar serviço de coleta de dados 
selecionando equipamentos e 
técnicas para o levantamento 
planimétrico.       
Planejar a demarcação de áreas.      
Interpretar mapas temáticos. 

1.1 
 
1.2 
1.3 
 
1.4 
1.5 
 
1.6 
2.1 
2.2 
3.1 
3.2 
3.3 
4.1 
 
4.2 
 
4.3 
 
5. 
 

Utilizar adequadamente os equipamentos 
de medição de área.  
Fazer a triangulação da área com trena.  
Selecionar o método para levantamento 
topográfico. 
Realizar balizamento. 
Determinar cotas, distâncias e 
coordenadas. 
Fazer leitura de dados topográficos.   
Fazer cálculo de áreas e distâncias.  
Utilizar software topográfico.    
Utilizar escalas cartográficas. 
Fazer o desenho de área. 
Dividir áreas.    
Demarcar curvas em nível, desnível e 
terraços.  
Sistematizar dados coletados em 
planilhas de cálculos eletrônicos ou não. . 
Representar graficamente o perfil 
topográfico.    
Selecionar técnicas e acompanhar as 
demarcações de curvas em nível, 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
4. 
5. 

 Noções e métodos de 
levantamentos topográficos 
planimétricos:  levantamento com 
trenas, bússola e baliza;  
levantamento com teodolito;  
levantamento com GPS de 
navegação;  cálculo de áreas: o 
através de triangulação das áreas; o 
planilhas de cálculos analíticos; o 
informatização das operações de 
campo e escritório  desenho de 
áreas: o uso de escalas; o 
representação gráfica; o divisão de 
áreas    
 Altimetria:  demarcações no campo: 
o curvas de nível; o curvas em 
desnível    
 Normas técnicas para o 
georreferencimento de imóveis rurais 
(Lei 0267/2001)    
 Simbologia e convenções técnicas    
 Noções de georreferenciamento:  
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6.1 
 
 
6.2 
 
 
6.3 
 
6.4 
 
 
6.5 
 

desnível e terraços.    
Ler produtos de sensoriamento remoto de 
mapas temáticos e características físicas 
ambientais.  
Caracterizar os sistemas físicos nos 
ecossistemas a partir de mapas, imagens 
de satélites e fotografias aéreas.  
Utilizar fotografias áreas e imagens de 
satélites.  
Caracterizar as bacias e microbacias a 
partir de fotos aéreas e imagens de 
satélites. 
 Utilizar equipamentos topográficos, GPS 
e software de geoprocessamento. 
 

 
 
 
6 
7 
 
 
 

equipamento de geoprocessamento 
– GPS (Sistema de Posicionamento 
Global)    
 Noções de espacialização    
 Leitura e interpretação de mapas, 
imagens aéreas, fotográficas e de 
satélites. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de DesenvolvimentoComponente Curricular:  
 LEVANTAMENTO  E REPRESENTAÇÕES TOPOGRÁFICAS                                                  Série: 3ª 
Habilidade 
(Identificar 

pelo 
número) 

Bases Tecnológicas  Bases Científicas Procedimentos Didáticos 
Cronograma  

(Dia e Mês) 



 
 

Etec Dr. José Luiz Viana Coutinho 
 
 

Centro Paula Souza – Cetec - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2014  

.1;  1.2;  
1.3; 1.4 
1.5; 1.6; 
2.1;  2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Noções e métodos 
delevantamentos 
topográficos 
planimétricos:  
levantamento com 
trenas, bússola e baliza;  
levantamento com 
teodolito;  levantamento 
com GPS de 
navegação;  cálculo de 
áreas:  
- através de 
triangulação das áreas;  
- planilhas de cálculos 
analíticos; 
- informatização das 
operações de campo e 
escritório  desenho de 
áreas:  
- uso de escalas; 
- representação gráfica;  
- divisão de áreas    

 

Noções de ângulos. 
 Cálculo de área 

dos Polígonos 
 Razões 

Trigonométricas. 
 Unidades de 

medidas. 
 Conversões de 

medidas 
 Noções de 

Informática: 
 Pacote office 
 Cálculos de áreas. 

 
Geografia: 
Noções de 
localização 
espacial 
Coordenadas 
Geográficas. 
UTM 
Latitude 
Longitude 
Pontos Cardeais 
Pontos Colaterais. 
Escalas 
 

Aulas expositivas e dialogadas, teóricas 
e práticas, utilizando equipamentos de 
topografia da escola (trena, GPS, 
Teodolito, Mira, etc.). 
trabalhos em grupos, teóricos e 
práticos, utilização de recursos 
audiovisuais,dentre outros 
 Pesquisa em laboratório de 
informática. 

 
27/01 a 08/03 
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5. 
 

Altimetria:  
demarcações no 
campo:  
- curvas de nível; 
- curvas em desnível    
  

 

 Cálculo de área 
dos Polígonos 

 Razões 
Trigonométricas. 

 Unidades de 
medidas. 

 Conversões de 
medidas 

 Noções de 
Informática: 

 Pacote office 
 Cálculos de áreas. 

 

Aulas expositivas e dialogadas, teóricas 
e práticas, utilizando equipamentos de 
topografia da escola (trena, GPS, 
Teodolito, Mira, etc.) 
Pesquisa em laboratório de informática 

 
 
 
 
 
 
 
 
10/03 a 30/04 

3.1 
3.2 
3.3 
 

 

Normas técnicas para o 
georreferencimento de 

imóveis rurais (Lei 
0267/2001)    

Noções de 
localização 
espacial 
Coordenadas 
Geográficas. 
UTM 
Latitude 
Longitude 
Pontos Cardeais 
Pontos Colaterais. 
Escalas 

 

Aulas expositivas e dialogadas, teóricas 
e práticas, utilizando equipamentos da 
etec. 
Pesquisa em laboratório de informática 

 
 
 
 
 
 
 
05/05 a 11/06 

4.1;  4.2;  
4.3 

Simbologia e 
convenções técnicas    
  

 Aulas expositivas e dialogadas, teóricas 
e práticas. 
Pesquisa em laboratório de informática 

 
 
21/07 a 22/08 
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6.1; 6.2; 6.3; 
 
6.4; 6.5 
 
 
 

 

Noções de 
georreferenciamento:  
equipamento de 
geoprocessamento – 
GPS (Sistema de 
Posicionamento Global)   
  

Noções de 
localização 
espacial 
Coordenadas 
Geográficas. 
UTM 
Latitude 
Longitude 
Pontos Cardeais 
Pontos Colaterais. 
Escalas 

 

Aulas expositivas e dialogadas, teóricas 
e práticas, utilizando equipamentos da 
Etec.] 
 Pesquisa em laboratório de informática 
 

 
 
 
 
 
 
25/08 a 26/09 

6.1; 6.2; 6.3; 
 
6.4; 6.5 

 

Noções de 
espacialização    
. 

 

Noções de 
localização 
espacial 
Coordenadas 
Geográficas. 
UTM 
Latitude 
Longitude 
Pontos Cardeais 
Pontos Colaterais. 
Escalas 

 

Aulas expositivas e dialogadas, teóricas 
e práticas, utilizando equipamentos da 
Etec.  
Pesquisa em laboratório de informática 

 
 
 
 
29/09 a 24/10 
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6.1; 6.2; 6.3; 
 
6.4; 6.5 

 

Leitura e interpretação 
de mapas, imagens 
aéreas, fotográficas e 
de satélites 

Noções de 
localização 
espacial 
Coordenadas 
Geográficas. 
UTM 
Latitude 
Longitude 
Pontos Cardeais 
Pontos Colaterais. 
Escalas 

 

Aulas expositivas e dialogadas, teóricas 
e práticas, utilizando equipamentos da 
Etec e laboratório de Informática 

 
 
 
 
29/10 a 11/12 
 

 
IV – Procedimentos de Avaliação 
Componente Curricular: LEVANTAMENTO E REPRESENTAÇÃO TOPOGRÁFICA                                                                  
Série: 3ª 
 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio Instrumentos de Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

 
1. Identificar pontos 
relevantes do terreno 
considerando o 
objeto de trabalho.  
            
2. Identificar as 
técnicas e 
acompanhar o 
levantamento 
planimétrico.    

Deter a capacidade de 
solucionar problemas 
topográficos de forma 
simples, rápida e precisa. 

Conseguir trabalhar em 
grupo, de forma a 
engrandecer o resultado. 

Obter assimilação de 
metodologias necessárias 
para cada tipo de situação. 

- Avaliação escrita e/ou oral. 
- Trabalhos de pesquisa em 
grupo ou individuais; 
-  Participação nas aulas 
teóricas e/ou práticas; 
- Frequência; 
- Desempenho e freqüência  em 
escalas e estágios; 
- Atender às solicitações do 
professor e/ou de seus pares 
cumprindo os prazos 

Organização de dados; 
Precisão e correlação de 
informações; 
Clareza e relacionamento 
de idéias; 
 Destreza,  precisão e 
segurança na execução 
das atividades. 
 
 
 

Posicionamento crítico 
Clareza de idéias  
Participação em equipe. 
Produto final dentro do  
prazo, completo,  
organizado.  
Pertinência do tema,  
Entrega no prazo.  
 Participação em sala de  
aula e em aulas práticas. 
Efetivo cumprimento dos 
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 3. Avaliar 
características físicas 
da área.     
  
4. Planejar serviço de 
coleta de dados 
selecionando 
equipamentos e 
técnicas para o 
levantamento 
planimétrico.   
     
5. Planejar a 
demarcação de 
áreas.      
 
6. Interpretar mapas 
temáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

estipulados. 
- Pontualidade, estética, 
conteúdo, critérios e normas 
bibliográficas. 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

critérios acordados. 
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V – Critérios para Avaliação do Rendimento dos Alunos  

Os critérios explicitam como serão realizadas as atividades avaliativas, sendo atribuídos 
os devidos valores. É “de onde surge a nota/menção do ”. O professor deve estabelecer 
os critérios adotados para avaliação de aprendizagem e na apresentação do Plano de 
Trabalho do Componente Curricular no início do semestre deve apresentar aos alunos. 

Conhecimentos Habilidades Comportamentos 

x 
Prova Dissertativa 

x 
Prova Prática 

x 
Participação/interação na 
aula 

x 
Prova com Testes 
Objetivos 

 
Seminários 

x 
Assiduidade/ausência do 
aluno 

x 
Prova com Consulta 

x 
Resolução de 
Exercícios 

x 
Compromisso c/ 
prazos/datas 

x 
Prova Oral 

 
Trabalhos/Pesq 
Individuais  

x 
Freqüência em 
Escala/estágio 

 
Outro............................. 

x 
Trabalhos/Pesq em 
grupo 

x 
Iniciativa e proatividade 

  
 

Outro............................. 
x 

Comportamento e 
disciplina 

     Outro............................. 

Proporcionalidade na composição da menção final 

   

  0%  60%   0%  60%   0%  60% 

  10%  70%   10%  70%   10%  70% 

  20%  80%   20%  80%   20%  80% 

 x 30%  90%   30%  90%  x 30%  90% 

  40%  100%  x 40%  100%   40%  100% 

  50%     50%     50%   

   

 

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

LIVRO TOPOGRAFIA APLICADA À ENGENHARIA CIVIL, Alberto de Campos Borges, 
Volume 1. 
LIVRO GEOMETRIA CURSO MODERNO, Benedito Castrucci, Volume 2. 
LIVRO TOPOGRAFIA, Jack McCormac, quinta edição. 
LIVRO EXERCÍCIOS DE TOPOGRAFIA, Alberto Campos Borges, terceira edição. 
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VII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
 
As atividades de recuperação serão realizadas de forma contínua, sempre que for 
diagnosticada insuficiência na apropriação de competências pelo aluno,  durante o 
desenvolvimento do curso. 

A recuperação contínua acontecerá no decorrer das aulas, quando constatada a 
existência de aluno(s) demonstrando dificuldades. Será providenciado o uso de novas 
estratégias que favoreçam a aprendizagem. Estas estratégias envolverão a adoção de 
metodologia diversificada e mais adequada às dificuldades dos alunos, a ampliação de 
atividades de apoio, a revisão de aulas ou bases tecnológicas, orientação de estudos, 
atividades complementares de reforço e até mesmo o replanejamento do processo de 
ensino-aprendizagem. 

A recuperação paralela acontecerá em período e características diversos do 
funcionamento das aulas. A recuperação será realizada mediante tarefas, pesquisas, 
módulos, aulas ou outras atividades adequadas, levadas a cabo individualmente ou em 
pequenos grupos, sob a coordenação e a supervisão do professor ou, na sua falta, por 
outro professor habilitado e vinculado ao estabelecimento de ensino. Este processo de 
recuperação será realizado paralela e concomitantemente às atividades educacionais e 
sem prejuízo às aulas. 
 
 
 
 

VIII– Identificação: 

Nome do professor: José Molina Zorzi 

Assinatura:                                                                                        Data: 17/02/2014 

 
 
 

VIII – Parecer do Coordenador de Curso: 

O parecer deverá ser emitido à luz do Plano de Curso, ou seja, o Coordenador de Curso deverá 
verificar se o planejamento do professor está de acordo com o que está estabelecido do Plano de 
Curso para esse Componente Curricular, em especial no que diz respeito às bases científicas 
indicadas. 

Nome do coordenador(a): Antonio José Pietrobon 

Assinatura:                                                                                        Data:        
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