
	

	

	
	

Planificação/Critérios 

Ano Letivo 2019/2020	

 
Nível de Ensino: Secundário  Disciplina: Práticas Oficinais  Ano: 3T.I.E.  Curso: Profissional 
 

Planificação Anual 

Período Módulo Conteúdos Programáticos/Domínios Tempos letivos 

 

1.º 

6086- Instalações ITED-
aplicações-execução em moradia 
unifamiliar 

Projeto ITED; modelo de projeto de uma moradia unifamiliar 
Instalação 
Rede de tubagem 
Rede de cabos 
Dispositivos (armários, caixas, conectores etc.) 
Proteção, segurança e alimentação e elétrica das ITED 
Ensaios obrigatórios em redes de cabos de pares de cobre e cabo 
coaxial e fibra ótica, segundo o manual ITED 
Simulação de falhas e deteção das mesmas 
Manutenção e conservação das ITED 
Procedimentos de avaliação das ITED 
Realização do relatório de ensaios de funcionalidade 
Técnicas de orçamentação 

30 

 

2.º 

6088- Instalações ITED-leitura, 
interpretação e execução de 
projetos de comunicações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noções sobre 
-Sinais analógicos 
-Sinais digitais 
-Comunicações FM, feixes hertzianos, digitais e óticas 
Noções sobre micro-ondas 
-As micro-ondas no sistema SMATV e no FWA 
Rede de cabo coaxial para um sistema CATV e SMATV 
-Constituição de uma rede 
-Níveis de sinal 
Definição e características dos vários tipos de comunicação 
Constituição e características das várias antenas 
Projeto ITED – interpretação dos seguintes pontos de um projeto 
apresentado 
-Equipamento utilizado 
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6087- Instalações ITED-fibras 
óticas-aplicações 

-Planta de localização e distribuição de equipamentos terminais 
-Esquema do circuito de proteção e alimentação elétrica das ITED 
-Diâmetros da tubagem 
-Dimensões de caixas e armários 
-Características dos conectores, tomadas, cabos, repartidores, 
antenas e outro equipamento 
Análise da documentação técnica do projeto apresentado 
Análise da memória descritiva do projeto apresentado 
Análise do orçamento do projeto apresentado 
Com base em esquemas existentes executar a montagem de partes 
de algumas das principais instalações existentes num edifício, com 
pelo menos 4 frações autónomas, nomeadamente montar duas a três 
das seguintes instalações 
 -Infraestruturas de telecomunicações 
  - Rede de tubagem 
  - Rede de cabos 
  - Dispositivos (armários, caixas, conectores etc.) 
  - Proteção, segurança e alimentação elétrica das ITED 
  - Sistema de videoporteiro/porteiro elétrico 
Instalações SADI/SADIR 
Sistemas de intercomunicadores 
Execução dos ensaios obrigatórios em redes de cabos de pares de 
cobre e cabo coaxial e fibra ótica, definidos no manual ITED 
Simulação de falhas e deteção das mesmas 
Manutenção e conservação das ITED 
Procedimentos de avaliação das ITED 
Realização do relatório de ensaios de funcionalidade 
Técnicas de orçamentação 
Relatório dos ensaios efetuados, segundo o manual ITED 
Nota: Fica à consideração, a escolha das montagens a realizar em 
função das especificidades regionais, dos equipamentos disponíveis 
ou outras, das quais as infraestruturas de telecomunicações é 
obrigatória 
 
Optoelectrónica 
-Conceitos fundamentais 
-A natureza da luz 
-A ótica geométrica 
-Lei de Snell 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 
 



-Difração da luz 
-Abertura numérica (ângulo de abertura) 
Fontes de luz 
-Díodos emissores de luz, LED e LASER 
-Díodos recetores/detetores de luz 
-Fotodíodo de junção, díodo PIN e APD fotodíodo de avalanche 
-Acopladores ligadores 
-Orçamento de potência 
-Ligação ponto a ponto, multiponto 
-Hierarquias óticas, aplicações 
-Outras aplicações de fontes óticas 
-Sistema de multiplexagem WDM (Wavelengh Division Multiplex) 
A fibra ótica 
-Tipos e características da fibra ótica. Cabo de fibras óticas 
-Princípios da transmissão da luz na fibra ótica 
-Modos de propagação. Atenuação, dispersão e largura de banda nas 
fibras óticas 
-Ligação ponto a ponto, multiponto 
-Descrição e interpretação de esquemas e plantas 
Trabalhos práticos 
-Descrição da designação dos cabos. Identificação das fibras óticas – 
vantagens e desvantagens 
-Descrição da designação dos cabos. Identificação das fibras óticas – 
vantagens e desvantagens 
-Cadastro da rede, ferramentas, gestão de condutas, instalação e 
manutenção 
-Medição da potência ótica 
-Descrição e princípio de funcionamento da máquina de fusão 
-Descrição e utilização da máquina de corte e alicates de desnudar 
fibras 
-Preparação do cabo para fusão de duas fibras 
-Descrição e princípio de funcionamento do OTDR 
-Execução de medidas (atenuações, comprimentos e perdas) com 
OTDS 
-Instalação de ONT no ATI e em bastidores 
-Terminação de fibras com fichas ST, SC, LC e FC sistema 3m 
-Execução de uma junta. Medição das perdas 
-Cabos de fibra ótica: execução de juntas e ligação de conectores 
 



 
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 

 
6086- Instalações ITED-aplicações-
execução em moradia unifamiliar 

a- Lê e interpreta projetos de ITED, de acordo com as 
prescrições e especificações técnicas (manual ITED). 

b- Interpreta as regras técnicas de instalação das 
infraestruturas de telecomunicações. 

c- Instala sistemas ITED. 
d- Executa um projeto já elaborado. 
e- Identifica os procedimentos de avaliação das ITED. 
f- Interpreta as técnicas de orçamentação de uma ITED. 

Trabalhos práticos 

6088- Instalações ITED-leitura, 
interpretação e execução de 
projetos de comunicações 
 

 
a- Define e interpreta conceitos de: 

Sinal analógico. 
Sinal digital. 
Micro-ondas. 

b- Define comunicações: FM, feixes hertzianos, digitais e 
óticas. 

c- Identifica e caracteriza os elementos de uma rede de TV 
para o sistema CATV e SMATV. 

d- Interpreta um projeto ITED, simples (moradia 
unifamiliar). 

e- Preenche documentação técnica para o projeto 
elaborado. 

f- Interpreta a memória descritiva para o projeto 
elaborado. 

g- Descreve os ensaios obrigatórios como estabelecido no 
manual ITED. 

h- Realiza a montagem de componentes da instalação. 
 

Trabalhos práticos 



6087-	Instalações ITED-fibras 
óticas-aplicações 
 

a- Define o processo de instalação de um sinal ótico. 
b- Distingue os diferentes tipos de fibras óticas, emissores, 

recetores e juntas. 
c- Dimensiona um canal ótico. 

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; 
 

 


