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Nível de Ensino: Secundário  Disciplina: Práticas Oficinais  Ano: 11º  Curso: Profissional Técnico de Instalações Elétricas 

 

Planificação Anual 

Semestre Módulo Conteúdos Programáticos/Domínios Tempos letivos 

1º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Módulo 6056 
Automatismos eletromecânicos 
– contactores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Módulo 6057 
Automatismos eletromecânicos 
– contactores – aplicações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contactores e relés – constituição e funcionamento 
Contactos principais e auxiliares 
Temporizadores eletrónicos e eletromecânicos 
Controlo e arranque de máquinas elétricas 
Sensores e detetores 
Acessórios de marcação e ligação 
Proteções térmicas e magneto térmicas 
Sinalização de defeito e funcionamento 
Montagem de automatismos eletromecânicos 
 
 
 
 Interpretação de esquemas de comando, sinalização e potência 
Execução de sistemas de comando e potência baseados em lógica 
cableada 
Seleção de componentes de um automatismo eletromecânico 
Sistemas de comando: 
-Contactores 
-Relés 
-Fotocélulas 
-Detetores indutivos 
-Detetores capacitivos 
-Temporizadores 
Sistemas de realimentação: 
-Simbologia 
-Esquemas elétricos 
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1º e 2º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Módulo 6082 
Instalações elétricas industriais-
implementação de um projeto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 
 
 
 
Materiais e elementos utilizados nas instalações elétricas industriais 
Tipo de canalizações 
Aparelhagem de corte, comando e proteção 
Quadros elétricos e acessórios 
Tipos de iluminação 
Iluminação de emergência e sinalização de saídas 
Controlo do fator de potência 
Sistema de terra (proteção e serviço) 
Para-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 
proteção 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 

2.º 
Módulo 6085 
Instalações ITED-generalidades  
 

Legislação, normas e regulamentos em vigor (manual ITED) 
Simbologia utilizada nas ITED 
Sistemas de cablagem em par de cobre, cabo coaxial e fibra ótica 

30 



 

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 equipamentos (constituição e 
características) 
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 
Proteções, ligações à terra e alimentação elétrica das ITED 
Serviços de telecomunicações suportados numa instalação (ITED) 
Receção 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. 

 



 

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 6056 
Automatismos eletromecânicos – 
contactores  

a-    Explica a necessidade e o funcionamento do arranque 
estrela triângulo, fazendo a respetiva montagem em aula 
prática  

b- Procede à escolha dos componentes consoante as 
aplicações a que se destinam 

c- Escolhe e dimensiona proteções para os automatismos 
estudados 

d- Seleciona e aplica os diferentes tipos de sensores, 
detetores ou atuadores. 

e- Interpreta esquemas elétricos de comando, sinalização e 
potência 

f- Descreve as funções e a forma de utilização dos vários 
acessórios dos contactores e relés. 

g- Implementa técnicas simples de automação por 
contactores, aplicando as a situações práticas 

h- Utiliza corretamente temporizadores eletrónicos e 
eletromecânicos na elaboração de circuitos de comutação 
sequencial 

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 

• Observação direta das tarefas 
realizadas em aula;   

• Participação em aula;  

• Fichas/testes de avaliação; 

• Projetos/trabalhos de 
avaliação; 

• Auto e heteroavaliação. 



 

reflexão pessoal, aplicando-as a diferentes contextos e áreas 
de aprendizagem 

Módulo 6057 
Automatismos eletromecânicos – 
contactores - aplicações 

a- Define e utiliza critérios de escolha e de dimensionamento 
de contactores e relés 

b- Aplica os princípios da lógica cableada à execução de um 
esquema elétrico de um automatismo 

c- Implementa circuitos elétricos de comando e de potência 
para controlo de motores 

d- Realiza montagens de maior grau de complexidade que 
incluam componentes utilizados na elaboração de 
automatismos industriais 

e- Implementa circuitos com temporizadores 
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 6082 
Instalações elétricas industriais-
implementação de um projeto 
 

a-   Relaciona as características dos materiais e elementos com 
as suas aplicações 

b- Escolhe o tipo de canalização em função do local 
c- Dimensiona os cabos e condutores de energia elétrica da 

instalação. 
d- Dimensiona o quadro geral de entrada e parciais 
e- Dimensiona o quadro geral de entrada e parciais 
f- Reconhece a necessidade da subdivisão das instalações de 

acordo com a utilização 
g- Escolhe o tipo de iluminação em função do local 
h- Interpreta esquemas elétricos de circuitos utilizados nas 

instalações elétricas industriais 
i- Identifica os circuitos iluminação de emergência e 

sinalização de saídas 
j- Interpreta o controlo do fator de potência 
k- Executa o sistema de terras e para-raios 
l- Identifica os diversos tipos de esquemas 



 

m- Interpreta e desenha esquemas elétricos, respeitando as 
normas do desenho esquemático  

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 6085 
Instalações ITED-generalidades 
 

a-  Identifica a legislação aplicável às ITED 
b- Caracteriza as ITED. 
c- Identifica a simbologia utilizada 
d- Identifica materiais, dispositivos e equipamentos 
e- Identifica os órgãos de proteção e explicar a sua 

necessidade 
f- Explica a função dos armários, caixas e bastidores. 
g- Distingue os diferentes tipos de tubagem  
h- Distingue e caracteriza os vários serviços de 

telecomunicações suportados por uma ITED 
i- Identifica os vários tipos de redes e arquitetura das ITED. 

Interpreta um projeto já elaborado. 
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; 


