
 

 

 

 
 

Planificação/Critérios 
Ano Letivo 2021/2022 

 

Nível de Ensino: Secundário  Disciplina: Eletricidade                       
Eletrónica 

 Ano: 11º  Curso: Profissional Técnico de Instalações Elétricas 

 

Planificação Anual 

Semestre Módulo Conteúdos Programáticos/Domínios Tempos letivos 

1º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º 
 
 
 

Módulo 6024 
Circuitos lógicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Módulo 6025 
Circuitos Combinatórios 
 
 

Sistemas de numeração 
 -Sistema decimal  
 -Sistema binário  
 -Sistema hexadecimal  
 -Conversão entre sistemas  
Aritmética binária  
 -Adição e subtração binárias  
 -Complemento a dois e a um  
 -Representação de um número binário com bit de sinal  
Códigos binários  
 -BCD  
 -Paridade 
 - Gray  
 -ASCII  
Deteção de erros através do bit de paridade  
Álgebra de Boole 
Funções lógicas 
Portas lógicas 
Famílias lógicas. 
 
 
Codificadores e descodificadores  
Multiplexers e desmultiplexers  
Circuitos comparadores  
Somadores e subtratores  
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1º e 2º 
 
 

 
Módulo 6031 
Sistemas Trifásicos 

 
Produção de tensões alternadas trifásicas  
Representação matemática/vetorial de sistemas trifásicos 
Alimentação de cargas por sistemas trifásicos de tensões:  
 -Sistemas em estrela  
 -Sistemas em triângulo  
Tensões simples e compostas 
Ligação de recetores trifásicos:   
  Ligações em estrela  
    -Estrela equilibrada  
    -Estrela desequilibrada (com e sem neutro) 
    Conclusões sobre sistemas de ligações em estrela  
  Ligações em triângulo   
   -Triângulo equilibrado  
   -Triângulo desequilibrado   
   Conclusões sobre sistemas de ligações em triângulo Cálculo 
vetorial da corrente no neutro de sistemas em estrela  
 -Sistemas equilibrados  
 -Sistemas desequilibrados  
Cálculo vetorial das correntes de linha e de fase nos sistemas em 
triângulo  
 -Sistemas equilibrados  
 -Sistemas desequilibrados  
Potência em sistemas trifásicos  
 -Potência por carga de sistemas em estrela  
 -Potência por carga de sistemas em triângulo  
 -Potência trifásica 
    -Expressões gerais para as potências ativa reativa e aparente  
 -Expressões particulares para potência trifásica em sistemas 
equilibrados 
    -Estrela 
    Triângulo  
Medida de potências trifásicas  
 -Método de um wattímetro 
 -Método do wattímetro trifásico 
 -Método dos três wattímetros  
 -Método de Aron  
Cálculo de correntes pelo método de Boucherot  
Fator de potência das instalações trifásicas  
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 -Análise do problema  
 -Compensação do fator de potência  
Vantagens no uso de sistemas trifásicos 
 

 
 
 
 

2.º 

Módulo 6033  
Transformadores 
 

  Transformador monofásico 
- Bobina de núcleo magnético  
-Transformador ideal  
-Transformador real  
-Esquema equivalente do transformador  
-Transformador adaptador de impedâncias  
-Esquema simplificado pela aproximação de Kapp  
-Ensaio do transformador em curto-circuito  
-Corrente de curto-circuito em regime normal  
-Queda de tensão  
-Rendimento  
-Paralelo de transformadores monofásicos  
Transformador trifásico  
-Constituição  
-Ligação dos enrolamentos  
-Índice horário 
-Grandezas nominais  
-Relação de transformação trifásica  
-Paralelo de transformadores trifásicos  
-Refrigeração de transformadores  
Transformadores especiais  
Autotransformador 
  -Transformadores de medida     
  -Transformadores de tensão  
  -Transformadores de intensidade  
 Transformadores de número de fases 
 Proteção de transformadores  
 -Proteção diferencial  
 -Proteção de máxima corrente  
 -Proteção de massa  
 -Proteção térmica  
Dimensionamento e construção de transformadores. 
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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 

Módulo 6024 
Circuitos lógicos  

a- Representa números nas bases decimais, binário e 
hexadecimal 

b- Efetua a conversão entre decimal e as outras bases e vice-
versa, de números inteiros e fracionários 

c- Efetua operações aritméticas em binário 
d- Calcula o complemento a dois e a um de um número 

binário 
e- Efetua conversões entre o código BCD e o sistema decimal 
f- Reconhece a utilização do código ASCII 
g- Interpreta o sistema de deteção de erros por bit de 

paridade 
h- Representa as funções lógicas através de tabelas de 

verdade 
i- Desenhar o logigrama a partir da expressão lógica e vice-

versa 
j- Descreve os postulados e teoremas da álgebra de Boole. 
k- Simplifica funções lógicas através dos teoremas e 

postulados da álgebra de Boole e pelo método de 
Karnaugh 

l- Desenha circuitos de lógica combinatória a partir da 
tabela de verdade ou da expressão de saída 

m- Reconhece a universalidade das portas nand e nor 
 

 Áreas de competências associadas ao perfil dos alunos: 
-Estabelecer objetivos, traçar planos e concretizar projetos, 
com sentido de responsabilidade e autonomia 

• Observação direta das tarefas 
realizadas em aula;   

• Participação em aula;  

• Fichas/testes de avaliação; 

• Projetos/trabalhos de 
avaliação; 

• Auto e heteroavaliação. 



 

-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 

Módulo 6025 
Circuitos Combinatórios 

a- Interpreta o funcionamento e aplicações de 
codificadores/descodificadores, 
multiplexers/desmultiplexers, comparadores e e 
somadores/subtratores 

b- Obtém tabelas de verdade 
c- Implementa os respetivos circuitos com portas 

elementares ou CI 
 

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 

Módulo 6031 
Sistemas Trifásicos 

a- Distingue os diferentes tipos de ligação das cargas trifásicas 
b- Reconhece as situações de indispensabilidade do neutro 
c- Estabelece os diagramas vectoriais de correntes e tensões 

das fases e do neutro 
d- Efetua cálculo de potências em sistemas trifásicos 
e- Aplica os vários métodos de medida de potência trifásica. 
f- Identifica/compensa o factor de potência das instalações 

  
 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 
 

Módulo 6033  
Transformadores 

a- Caracteriza transformadores. 
b- Identifica as partes constituintes dos transformadores 
c- Identifica através de esquemas o tipo de transformador 
d- Liga e protege corretamente transformadores 
e- Dimensiona transformadores 

 
 
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; 


