
	

	

	
	

Planificação/Critérios 

Ano Letivo 2019/2020	

 
Nível de Ensino: Secundário  Disciplina:Eletricidade e Eletrónica  Ano: 3 T.I.E.  Curso: Profissional 
 

Planificação Anual 

Período Módulo Conteúdos Programáticos/Domínios Tempos letivos 

 

1.º 

 
6026 -Circuitos Sequenciais-
assíncronos 
 
 
 
 
 
6019 - Eletrónica de Potência-
dispositivos 
 

 
-Flip-flops (biestáveis),Registos de deslocamento, 
- Contadores  
- Divisores de frequência 
 
 
 
 
-Tecnologia da eletrónica de potência  
-Estudo dos semicondutores para controlo de potência  
-Díodo retificador de potência  
-Reguladores de potência  
-Transístor como interruptor de potência  
-Estudo do SCR – tirístor 
    - Natureza construtiva do tirístor – junção PNPN    
 Princípio de funcionamento do tirístor. Zonas funcionais  
    – Curvas características de funcionamento  Características 
técnicas funcionais  
-Diac, triac  
-Dispositivos de comando de gate – UJT 
-Relé do estado sólido – conceito e aplicações  
Conversão da corrente elétrica  
-Tensão contínua regulável – conversor c.c./c.c. (chopper) – 
-Corrente alternada em corrente contínua – retificação 
-Corrente contínua em corrente alternada – ondulação 
-Circuito para controlo de potência de uma carga a.c. – (motor, 
lâmpada) Projecto de eletrónica de potência 
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2.º 

 
6034 -Máquinas Elétricas de 
corrente alternada (c.a.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Máquina assíncrona  
-Constituição do motor assíncrono  
-Campo girante motor trifásico  
-O escorregamento do motor assíncrono trifásico  
-Rotor em curto-circuito e rotor bobinado  
-Placa de bornes 
 Ligações em estrela 
 Ligações em triângulo  
-Binário motor e potência mecânica 
-Balanço energético do motor assíncrono  
-Ensaio em vazio, em carga e em curto-circuito Binário resistente. 
Arranque dos motores assíncronos trifásicos 
 Principais sistemas de arranque  
 Em função da potência  
 Em função do tipo de motor 
- Outros tipos de arranque  
Regulação de velocidade dos motores assíncronos trifásicos 
- Motores de rotor em curto-circuito  
-Conversor de frequência 
 -Motor de rotor bobinado  
Motor assíncrono monofásico  
-Princípio de funcionamento  
-Motor monofásico de fase auxiliar  
-Motor de indução de espira em curto-circuito 
 Motores especiais  
-Motor bifásico 
- Motor de relutância e motor de histerese  
-Motor universal  
-Motor de repulsão  
-Motor passo-a-passo  
Máquina síncrona  
-Estudo do alternador  
-Alternador monofásico  
-Alternador polifásico  
-Expressão  
-Arranque do alternador  
-Curvas características  
-Diagrama de carga  
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6035 -Máquinas Elétricas de 
corrente contínua (c.c.) 

 
-Potência e rendimento dos alternadores  
-Estudo do motor síncrono 
 
-Recapitulação das leis do eletromagnetismo. 
 Estudo da máquina c.c., enquanto dínamo:  
-Constituição  
-Princípio de funcionamento  
-Força eletromotriz  
-Classificação quanto aos tipos de excitação  
-Simbologia e placa de terminais  
-Potência rendimento e perdas  
-Associação de dínamos.  
Estudo da máquina c.c., enquanto motor: 
-A reversibilidade da máquina c.c.  
-Princípio de funcionamento  
-Tensão aplicada e força contraelectromotriz  
-Binário motor versus binário resistente  
-Potência mecânica, rendimento e perdas 
-Classificação e curvas características 

 
 
 
 
 
30 

 
 

Critérios de Avaliação/Ponderação 

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

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 

6026 - Circuitos Sequenciais-
assíncronos 
 

a. Descreve o funcionamento do FF com portas lógicas nand 
e/ou nor.   

b. Representa o FF pela sua tabela da verdade e diagrama 
temporal.  

c. Identifica os vários tipos de contadores, as suas 

 
    Trabalhos práticos 



características e funcionamento.  
d. Utiliza contadores como divisores de frequência.  
e. Interpreta o princípio de funcionamento de um registo de 

deslocamento, as suas características e aplicações. 
 

6019 - Eletrónica de Potência-
dispositivos 

a. Descreve as caraterísticas dos componentes de eletrónica de 
potência.  

b. Interpreta o funcionamento e aplicações dos triacs, 
tirístores, diacs, transístor bipolar e MOSFET.  

c. Dimensiona e monta um circuito simples de variação de 
potência por controlo de variação de tensão.  
 

 
Teste escrito 
 
Trabalho prático 

6034 - Máquinas Elétricas de 
corrente alternada (c.a.) 
 

a. Relaciona o funcionamento desta máquina com a corrente 
alternada sinusoidal.  

b. Identifica/aplica os diversos tipos de arranque do motor 
trifásico. 

c.  Distingue as caraterísticas da máquina síncrona.  
d. Calcula potência e rendimento das máquinas rotativas.  
 

 
Teste escrito 
 
Trabalho prático 

6035 - Máquinas Elétricas de 
corrente contínua (c.c.) 

a. Descreve a constituição da máquina de corrente contínua.  
b. Classifica as máquinas c.c., quanto ao tipo de excitação.  
c. Reconhece as características dos diferentes tipos de máquina 

corrente contínua 
d. Calcula potências, rendimento e perdas. 

Teste escrito 
 
Trabalho prático 

Notas: 
- A avaliação de cada módulo resulta da média aritmética do resultado de cada um dos descritores; 
- Os instrumentos de avaliação devem ser diversificados; 
- Uminstrumento de avaliação tem tantas classificações quantos descritores que estão a ser avaliados; 
 

 


