
	

	

	

	

 
 
 

 

Planificação/Critérios 
Ano Letivo 2018/2019 

 

Nível de Ensino: Secundário  Áreas/Disciplina: Práticas Oficinais  Ano:2.º 
 

Curso: Básico   Científico-Humanístico  Profissional X 
 

Planificação 

Período Sequências/Temas/Módulos  Conteúdos Programáticos/Domínios 
Instrumentos 
de Avaliação 

Tempos 
Letivos 

1.º 

 
MÓDULO 7-6082 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÓDULO 8-6056 

 

 

 
Materiais e elementos utilizados nas 
instalações elétricas industriais 
Tipo de canalizações 
Aparelhagem de corte, comando e 
protecção 
Quadros elétricos e acessórios 
Tipos de iluminação 
Iluminação de emergência e 
sinalização de saídas 
Controlo do fator de potência 
Sistema de terra (protecção e 
serviço) 
Pára-raios 
Representação esquemática 
Esquemas unifilares e multifilares 
Realização de esquemas 
Instalações elétricas industriais 
Execução do quadro geral de 
entrada e quadro parcial 
Execução da instalação de um 
circuito de terras de serviço e 
protecção 
Instalação de um para-raios 
Montagem de um sistema de 
controlo de fator de potência 
Execução de um sistema de 
iluminação de emergência e 
sinalização de saídas 

    
   Contactores e relés – constituição e  
   funcionamento 
   Contactos principais e auxiliares 
   Temporizadores eletrónicos e 

eletromecânicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
Os instrumentos 
de avaliação 
formativa 
poderão ser 
partilhados com 
outras disciplinas 
 
Serão avaliadas 
competências 
transversais por 
observação e 
registo em 
grelha 
adequada, bem 
como será feita 
a avaliação de 
competências 
cognitivas 
através de fichas 
de avaliação. 
Serão feitas 
atividades 
diagnósticas no 
início do 
módulo. 
Autoavaliação no 
final de cada 
módulo 
 

 
30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 



	

	

 

 

 

 

 

 

MÓDULO 9-6057 

   Controlo e arranque de máquinas 
elétricas 

   Sensores e detetores 
   Acessórios de marcação e ligação 
 

Protecções térmicas e       
magnetotérmicas 

   Sinalização de defeito e 
funcionamento 

   Montagem de automatismos 
eletromecânicos 

     
I               Interpretação de esquemas de 

comando, sinalização e potência 
                Execução de sistemas de comando e 

potência baseados em lógica 
cableada 

                Selecção de componentes de um 
automatismo eletromecânico 

                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
 

 
 
 
 
 

2.º 

 
MÓDULO 9-6057  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MÓDULO 10-6085 

                 
                Sistemas de comando: 
                -Contactores 
                -Relés            
                -Fotocélulas 
                -Detetores indutivos 
                -Detetores capacitivos 
                -Temporizadores 
                Sistemas de realimentação:    
                -Simbologia 
                -Esquemas elétricos 
                Motores: 
                -Motor trifásico    
                -Motor monofásico 
                -Aplicação de fins de curso 
                Comando do motor inversor 
                Implementação de sistemas de 

arranque de motores                
                Projeto e construção de um 

automatismo simples 
                Sistemas de controlo de níveis de 

líquidos: 
                -Bóias de nível 
                -Relés de nível 
 

 
Legislação, normas e regulamentos 
em vigor (manual ITED) 
Simbologia utilizada nas ITED 
Sistemas de cablagem em par de 
cobre, cabo coaxial e fibra ótica 
Classes de ligação 
Categoria dos componentes 
Caracterização das ITED 
Rede coletiva e individual de tubos 
Rede coletiva e Individual de cabos 
Entrada de cabos num edifício 
Fronteiras das ITED 
Materiais, dispositivos e 

 
 
 
 
 
 
 
Os instrumentos 
de avaliação 
formativa 
poderão ser 
partilhados com 
outras disciplinas 
 
Serão avaliadas 
competências 
transversais por 
observação e 
registo em 
grelha 
adequada, bem 
como será feita 
a avaliação de 
competências 
cognitivas 
através de fichas 
de avaliação. 
Serão feitas 
atividades 
diagnósticas no 
início do 
módulo. 
Autoavaliação no 
final de cada 
módulo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 
 



	

	

equipamentos (constituição e 
características) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.º 

  
Generalidades 
Cabos de pares de cobre, coaxiais, 
fibra ótica e híbridos 
Repartidores gerais 
Dispositivos de ligação, distribuição 
e terminais 
- Repartidores e derivadores 
- Conectores 
- Amplificadores 
- Comutadores 
- Tomadas 
- Outros 
Tubagem da rede coletiva e 
individual 
Caixas, armários e bastidores 
- Tubos, calhas e caminhos de cabos 
Equipamento terminal 
Órgãos de proteção utilizados nas 
ITED 

   Classificações ambientais – regras 
MICE 

   Protecções, ligações à terra e 
alimentação elétrica das ITED 

   Serviços de telecomunicações 
suportados numa instalação (ITED)  

   Recepção de sinais sonoros e 
televisivos 

   Distribuição por cabos de pares de 
cobre 

   Distribuição por cabo coaxial 
   Distribuição por fibra ótica 
   Telecomunicações em ascensores 
   Videoporteiro 
   Videovigilância 
   Técnicas para o preenchimento das 

fichas técnicas para uma ITED 
   Elaboração do termo de 

responsabilidade pela execução da 
instalação 
Análise de um projeto já elaborado. 
 

 
Os instrumentos 
de avaliação 
formativa 
poderão ser 
partilhados com 
outras disciplinas 
 
Serão avaliadas 
competências 
transversais por 
observação e 
registo em 
grelha 
adequada, bem 
como será feita 
a avaliação de 
competências 
cognitivas 
através de fichas 
de avaliação. 
Serão feitas 
atividades 
diagnósticas no 
início do 
módulo. 
Autoavaliação no 
final de cada 
módulo 
 

 

Nota: A sequência dos temas/módulos/domínios pode ser alterada em função das atividades planificadas nos 
planos de turma, nomeadamente nos domínios de autonomia curricular, através do trabalho de articulação 
curricular e interdisciplinar.  

 

 

 

 

 



	

	

Critérios 

 Critérios Específicos Critérios Gerais 

(cognitivo) 
Conhecimentos/ 
Competências 

(Socioafetivo) 
Assiduidade e pontualidade 

Comportamento/atitudes na sala de aula 
Empenho e organização 
Cooperação e interação 

Capacidade de expressão e comunicação 

1) 2) Total 

Ensino secundário 45% 45% 90% 10% 

1) Para este parâmetro, o valor a atribuir deve resultar da média aritmética da classificação de todos os 
testes e/ou trabalhos realizados, durante o ano, arredondado à décima. 
Nos cursos profissionais, o valor deste parâmetro resulta do teste e/ou trabalho realizado no módulo. 
Haverá apenas um teste escrito que incida sobre uma ou várias unidades didáticas (ou um trabalho no 
caso das disciplinas de carácter eminentemente prático), por período letivo ou, no caso dos cursos 
profissionais, por módulo.  

       Os testes devem ser elaborados de acordo com matriz/informações da responsabilidade do grupo      
       disciplinar/equipa pedagógica/professor(es). A matriz/informações deve ser dada a conhecer aos alunos   
       com a antecedência mínima de sete dias, antes da realização de cada prova. 
 

2) 2)    Avaliações formais de carácter formativo. Utilizando-se, entre outros, pequenas fichas, trabalhos    
3)        práticos, relatórios, e questões de aula/questões de resposta curta ou restrita. O número mínimo e a 

tipologia de instrumentos de avaliação, a aplicar em cada período letivo, foi definido em sede de grupo 
disciplinar, salvaguardando-se as diferenças decorrentes de aplicação da diferenciação pedagógica. 
Estas avaliações devem ter um registo escrito, com as cotações. 

4)  
Nota: Para os critérios gerais, o valor a atribuir, arredondado à décima, deve resultar de todas as 
observações realizadas. Nos cursos profissionais e vocacional, o valor a atribuir, arredondado à décima, 
resulta das observações realizadas durante o módulo. 
 
 

 

Tendo em conta as aprendizagens essenciais e as áreas de competência inscritas no Perfil do Aluno à 
Saída da Escolaridade Obrigatória, os descritores de desempenho são os seguintes: 

Níveis de Desempenho/Descritores Classificação 
O aluno conseguiu atingir na totalidade os conhecimentos, capacidades e atitudes 
previstas nos conteúdos, evidenciando não ter qualquer dificuldade na disciplina. 
É sempre responsável cumprindo com empenho e brio todas as tarefas nos prazos 
solicitados, é assíduo, pontual, utiliza sempre os materiais requeridos. Apresenta uma 
atitude correta perante todos os elementos da comunidade educativa manifestando 
uma cidadania ativa.  
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra poder adquirir, no final da 
escolaridade obrigatória, a plenitude das competências de conhecimentos, capacidades 
e atitudes, nomeadamente nas áreas seguintes:  

• Linguagens e textos 
• Informação e comunicação 
• Raciocínio e resolução de problemas 
• Pensamento crítico e pensamento criativo 
• Relacionamento interpessoal 
• Desenvolvimento pessoal e autonomia 
• Bem-estar, saúde e ambiente 
• Sensibilidade estética e artística 
• Saber científico, técnico e tecnológico 

(Muito Bom) 
18 a 20 valores 



	

	

• Consciência e domínio do corpo 
 
O aluno conseguiu atingir a maior parte dos conhecimentos, capacidades e atitudes 
previstas nos conteúdos, evidenciando ter muita facilidade na disciplina. 
Evidencia grande responsabilidade, cumprindo com empenho as tarefas solicitadas nos 
prazos estabelecidos, é quase sempre assíduo, é pontual, utiliza sempre os materiais 
requeridos. Apresenta uma atitude correta perante todos os elementos da comunidade 
educativa.  
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra poder adquirir, no final da 
escolaridade obrigatória, a maior parte das competências de conhecimentos, 
capacidades e atitudes, nomeadamente nas áreas seguintes:  

• Linguagens e textos 
• Informação e comunicação 
• Raciocínio e resolução de problemas 
• Pensamento crítico e pensamento criativo 
• Relacionamento interpessoal 
• Desenvolvimento pessoal e autonomia 
• Bem-estar, saúde e ambiente 
• Sensibilidade estética e artística 
• Saber científico, técnico e tecnológico 
• Consciência e domínio do corpo 

 

(Bom) 
14 a 17 valores 

O aluno conseguiu atingir, de forma satisfatória, uma parte dos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstas nos conteúdos, evidenciando ter pequenas 
dificuldades na disciplina. 
É responsável, cumpre com as tarefas solicitadas, quase sempre nos prazos 
estabelecidos. É relativamente assíduo e pontual. Utiliza com regularidade os materiais 
requeridos. Apresenta uma atitude correta perante todos os elementos da comunidade 
educativa.  
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra poder adquirir, no final da 
escolaridade obrigatória, de forma satisfatória, uma parte das competências de 
conhecimentos, capacidades e atitudes, nomeadamente nas áreas seguintes:  

• Linguagens e textos 
• Informação e comunicação 
• Raciocínio e resolução de problemas 
• Pensamento crítico e pensamento criativo 
• Relacionamento interpessoal 
• Desenvolvimento pessoal e autonomia 
• Bem-estar, saúde e ambiente 
• Sensibilidade estética e artística 
• Saber científico, técnico e tecnológico 
• Consciência e domínio do corpo 

 

(Suficiente) 
10 a 13 valores 

O aluno não conseguiu atingir, de forma satisfatória, os conhecimentos, capacidades e 
atitudes previstas nos conteúdos, evidenciando ter dificuldades na disciplina. 
Por vezes não é responsável, não cumpre com as tarefas solicitadas, não cumpre 
prazos, não é assíduo nem pontual, não traz os materiais requeridos. Por vezes 
apresenta uma atitude não muito correta perante todos os elementos da comunidade 
educativa.  
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra muitas dificuldades em poder 
adquirir, no final da escolaridade obrigatória, de forma satisfatória, uma parte das 
competências de conhecimentos, capacidades e atitudes, nomeadamente nas áreas 
seguintes:  

• Linguagens e textos 
• Informação e comunicação 
• Raciocínio e resolução de problemas 
• Pensamento crítico e pensamento criativo 

(Insuficiente) 
0 a 9 valores 



	

	

• Relacionamento interpessoal 
• Desenvolvimento pessoal e autonomia 
• Bem-estar, saúde e ambiente 
• Sensibilidade estética e artística 
• Saber científico, técnico e tecnológico 
• Consciência e domínio do corpo 

 
 


