
 

 

 

 
 

Planificação/Critérios 
Ano Letivo 2021/2022 

 

Nível de Ensino: Secundário  Disciplina: Desenho Esquemático  Ano:11º  Curso: Profissional Técnico de Instalações 
Elétricas 

 

Planificação Anual 

Semestre Módulo Conteúdos Programáticos/Domínios Tempos letivos 

1ºe 2º 

6079 - Instalações elétricas 
coletivas e recebendo público-
projeto 

Instalações elétricas 
Localização da portinhola de entrada 
Quadro de colunas e quadro de serviços comuns 
Coluna montante 
Circuito de terra de proteção 
Quadro de colunas e quadro de serviços comuns 
Circuitos no âmbito do projeto ITED 
Edifícios recebendo público 
Localização dos quadros elétricos 
Circuito de iluminação e tomadas 
Circuito de terra de proteção 
Quadro elétrico 
Circuito de iluminação de emergência 
Circuito de deteção de incêndio 
Circuitos no âmbito do projeto ITED 

30 

2.º 

6084 - Instalações elétricas- 
projeto de iluminação interior 

Caraterísticas de uma lâmpada 
Tensão de funcionamento 
Consumo de energia 
Fluxo luminoso 
Eficácia ou rendimento luminoso 
A distribuição luminosa 
Produção de radiação nas lâmpadas incandescentes e nas 
lâmpadas de descarga 
Elementos constitutivos de uma lâmpada de incandescência 

30 



 

Princípio da lâmpada de descarga 
Lâmpadas de vapor de mercúrio de baixa pressão lâmpadas 
fluorescentes 
Lâmpadas de vapor de mercúrio de alta pressão 
Lâmpadas de vapor de mercúrio com iodetos metálicos 
Lâmpadas de vapor de sódio de baixa pressão 
Lâmpadas de vapor de sódio de alta pressão 
Projeto de iluminação interior 
Sistemas de iluminação 
Cálculo da iluminância 
Índice do local 
O rendimento da iluminação – fator de utilização 
Fator de depreciação 
Fator de manutenção 
Utilização de software específico para cálculos luminotécnicos 
Projeto de iluminação interior 

 

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 

6079 - Instalações elétricas 
coletivas e recebendo público-
projeto  

a- Seleciona, adequadamente, a localização do quadro 
de colunas e alimentação do edifício 
b- Dimensiona e desenha o quadro de colunas, o 
quadro de serviços comuns, o quadro de entrada das 
habitações e a coluna montante, com observância da 
legislação 
c-  Interpreta e executa instalações no âmbito do 
projeto ITED. 
d-  Executa o traçado do circuito de terra, associando-
o sempre à proteção de pessoas e instalações. 

• Observação direta das tarefas 
realizadas em aula;   

• Participação em aula;  

• Fichas/testes de avaliação; 

• Projetos/trabalhos de avaliação; 

• Auto e heteroavaliação. 



 

e-  Interpreta e executa circuitos de emergência e 
deteção de incêndio. 
 
Áreas de competências associadas ao perfil dos alunos: 
- Estabelecer objetivos, traçar planos e concretizar 

projetos, com sentido de responsabilidade e 

autonomia 

- Manipula e manuseia materiais e instrumentos 

diversificados para controlar, utilizar, transformar, 

imaginar e criar produtos e sistemas 

- Desenvolver novas ideias e soluções, de forma 

imaginativa e inovadora, como resultado da 

interação com outros ou da reflexão pessoal, 

aplicando-as a diferentes contextos e áreas de 

aprendizagem 

6084 - Instalações elétricas- 
projeto de iluminação interior 

a- Identifica as caraterísticas de vários tipos de 
lâmpadas. 

b- Utiliza software específico para cálculos 
luminotécnicos 

c- Interpreta e executa projetos de iluminação 
d- Seleciona equipamentos utilizados em projetos 

elétricos. 
e- Identifica as técnicas utilizadas na iluminação de 

interiores 
 

Áreas de competências associadas ao perfil dos alunos: 
- Estabelecer objetivos, traçar planos e concretizar 

projetos, com sentido de responsabilidade e 

autonomia 

- Manipula e manuseia materiais e instrumentos 

diversificados para controlar, utilizar, transformar, 

imaginar e criar produtos e sistemas 



 

- Desenvolver novas ideias e soluções, de forma 
imaginativa e inovadora, como resultado da interação 
com outros ou da reflexão pessoal, aplicando-as a 
diferentes contextos e áreas de aprendizagem 

   

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; 


