
	

	

	
	

Planificação/Critérios 

Ano Letivo 2019/2020	

 
Nível de Ensino: Secundário  Disciplina: Tecnologias Aplicadas  Ano: 3T.I.E.  Curso: Profissional 
 

Planificação Anual 

Período Módulo Conteúdos Programáticos/Domínios Tempos letivos 

 

1.º 

6083- Instalações elétricas 
- luminotecnia                                           

Grandezas luminotécnicas  
 Fluxo luminoso 
 Intensidade luminosa  
 Iluminância  
 Luminância  
 Lei fundamental da iluminação  
 Relação entre intensidade e fluxo emitido    
 Relação entre iluminância e fluxo emitido   
 Relação entre iluminância e luminância para uma superfície 
refletora 
      Tabela internacional de iluminância       
      Cálculo de iluminação interior, usando lâmpadas dicroicas 
 Diâmetro iluminado  
 Iluminância média  
      Estudo comparativo entre lâmpadas incandescentes e lâmpadas 
economizadoras 
 Custos de funcionamento 
 Custos de substituição 

30 

 

2.º 

6060- Autómatos 
programáveis-linguagens de 
programação 
 
 
 
 
 
 

Métodos de implementação de um automatismo 
 Lógica cablada  
 Lógica programada através da integração de um autómato, suas        
Vantagens e desvantagens    
Parâmetros e caraterísticas a ter em conta na seleção de um autómato 
programável   
Ciclo de funcionamento de um autómato programável  
Linguagens de programação  
 Lista de instruções  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4564- Gestão da 
manutenção-introdução                                         
 

 Diagrama de contactos (ladder)  
Endereçamento de entradas/saídas  
Funções de programação básicas  
 Contactos (NA/NF/dif up/dif down)  
 Bobines (normal/set/reset)  
 Ligações  
 Memórias (bits/flags)  
 Temporizadores  
  Contadores  
Funções de programação especiais  
Periféricos  
Cartas especiais  
Linguagem de programação com o método Grafcet Apresentação de 
autómatos de gama baixa Ligações externas de um autómato 
 Alimentação do autómato  
 Ligação das entradas  
 Ligação das saídas  
Software de programação  
 Comunicação com o autómato  
 Linguagem de programação em ladder  
 Programação em lista de instruções 
Instruções de programação  
Aplicações práticas 
 
 
 
 
 
Introdução à manutenção (conceitos, campo de ação, custo/benefício) 
Tipos de manutenção  
 Generalidades  
 Manutenção corretiva  
 Manutenção preventiva  
 Manutenção condicional  
 Manutenção melhorativa  
Custos da manutenção (icebergue de custos)  
 Generalidades  
 Custos diretos  
 Custos indiretos  



Grau de criticidade dos equipamentos, prioridades  
Indicadores de produtividade (MTBF, MTTR e disponibilidade) Organização 
do parque de equipamentos; do arquivo técnico; da codificação e 
normalização; do histórico de avarias e intervenções Planeamento e 
programação (objetivos, fases e técnicas), aplicada à manutenção  
 Generalidades  
 Técnicas: PERT, GANTT e CPM 
 Ordens de trabalho  
 Gestão dos materiais  
Relatórios de intervenção e registo histórico Filosofias utilizadas na gestão 
da manutenção  
 Generalidades  
 TPM (manutenção produtiva total)    
 RCM (manutenção baseada na fiabilidade)  
Software utilizado na gestão da manutenção – aplicações 

 
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 

6083- Instalações elétricas - 
luminotecnia                                           

a- Interpreta manuais e catálogos técnicos.  
b- Identifica equipamentos utilizados nas instalações de 

iluminação. 

Testes 
Trabalhos  práticos 

 
6060- Autómatos programáveis-
linguagens de programação 

 
a- Descreve as vantagens e desvantagens de um automatismo 

controlado por autómato e os outros sistemas estudados.  
b- Identifica as linguagens de programação “lista de 

instruções” e “diagrama de contactos – ladder.  
c- Utiliza um autómato programável e compreende o seu 

funcionamento.   
d- Utiliza software específico de programação de autómatos. 

 
Testes 
Trabalhos  práticos 



4564- Gestão da manutenção-
introdução                                         
 

a- Definir manutenção e os vários tipos de manutenção. 
b- Estabelece prioridades nas ordens de trabalho.  
c- Relaciona qualidade e manutenção.  
d- Utiliza software específico para gestão da manutenção.  

 

Testes 
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; 
- uminstrumento de avaliação tem tantas classificações quantos descritores que estão a ser avaliados; 
 

 


