
	

	

	
	

Planificação/Critérios 

Ano Letivo 2019/2020	

 
Nível de Ensino: Secundário  Disciplina: Desenho Esquemático  Ano: 3 T.I.E  Curso: Profissional 
 

Planificação Anual 

Período Módulo Conteúdos Programáticos/Domínios Tempos letivos 

 

1.º 

6102-	Desenho assistido por 
computador-conceitos gerais 
(CAD)-2D 

Introdução ao CAD 
 Equipamentos relacionados com sistemas CAD 
 Instalação e configuração 
 Sistemas de unidades 
 Sistemas de coordenadas 
Desenho assistido por computador: 
 Comandos de desenho (linhas, figuras geométricas, etc.) 
 Comandos de visualização 
 Comandos de edição (eliminar, copiar, mover, rodar, etc.) 
 Noção de layer 
 Impressão 
 Bibliotecas 
 Dimensionamento 

30 
 
 

1ºe 2.º 

6104-	Desenho assistido por 
computador-aplicações 2D 

Desenho assistido por computador 
 Sistemas, coordenadas absolutas/relativas 
 Comandos básicos (ponto, linha, polilinha, círculo, etc.) 
 Comandos de edição básicos 
 Trabalho com layers 
 Criação/modificação de blocos 
CAD aplicado à eletrotecnia 
 Localizar os quadros elétricos necessários a uma instalação 
industrial 
 Circuitos de alimentação e quadros das máquinas 
 Circuitos de proteção 
 Elaborar a composição dos quadros elétricos 
 Circuitos de terras de proteção 
 Esquemas de comando e potência de máquinas 

30 



                 -Arranque direto 
                  -Inversão de marcha 
                  -Arranque estrela/triângulo 
                  -Outros esquemas 

 
Critérios de Avaliação/Ponderação 

Em cada descritor a avaliação é feita tendo em conta os níveis seguintes: 

Ainda está longe de um 

desempenho razoável 

Ainda não desempenha 

razoavelmente 

Desempenha 

razoavelmente 
Desempenha bem Desempenha plenamente 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Até 19% Entre 20% e 46% Entre 47% e 69% Entre 70% e 89% Entre 90% e 100% 

 

Módulos Descritores Instrumentos de Avaliação 

6102-	Desenho assistido por 
computador-conceitos gerais 
(CAD)-2D 
 

a- Executa desenhos em projeções ortogonais utilizando 
ferramentas de CAD. 

b- Aplica os diferentes métodos construtivos dos elementos 
geométricos, utilizando sistemas de CAD. 

c- Realiza desenhos de conjunto em duas dimensões. 
d- Imprime os trabalhos elaborados. 
e- Realiza cortes em desenhos a duas dimensões. 
 

Trabalhos práticos 

6104-	Desenho assistido por 
computador-aplicações 2D 

a- Lê e interpreta um esquema de um circuito elétrico 
simples. 

b- Identifica os diferentes esquemas elétricos. 
c- Aplica software específico para desenho esquemático por 

computador. 
d- Executa de forma correta desenho de esquemas 

elétricos, utilizando simbologia e normalização 
adequadas, aplicando diferentes ferramentas: desenho 
manual e assistido por computador (CAD). 

e- Executa o desenho dos circuitos de alimentação e 
quadros das máquinas. 

f- Elabora desenhos de projeto de instalações simples. 
 

Trabalhos práticos 

Notas: 



- a avaliação de cada módulo resulta da média aritmética do resultado de cada um dos descritores; 
- os instrumentos de avaliação devem ser diversificados; 
- um instrumento de avaliação tem tantas classificações quantos descritores que estão a ser avaliados; 
 

 


