
 

 

 

 
 

Planificação/Critérios 
Ano Letivo 2021/2022 

 

Nível de Ensino: Secundário  Disciplina: Tecnologias 
Aplicadas 

 Ano: 11º  Curso: Profissional Técnico de Instalações Elétricas 

 

Planificação Anual 

Semestre Módulo Conteúdos Programáticos/Domínios Tempos letivos 

1º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º e 2º 

Módulo 6043 
Circuitos de proteção 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Módulo 6044 
Segurança Elétrica 
 
 

  Proteção de canalizações e máquinas elétricas   
A importância dos sistemas de proteção   
Organização de um sistema de proteção  
Elementos de proteção  
Caraterísticas dos fusíveis  
Caraterísticas dos disjuntores  
Proteção de canalizações contra sobrecargas    
Proteção de canalizações contra curto  –  circuitos    
Proteção de máquinas elétricas 
                  Proteção de transformadores  
                  Proteção de alternadores  
                  Proteção de motores  
Quadros de caraterísticas  
Relés de proteção  
Descrição e funcionamento de relés de proteção     
Caraterísticas dos relés de proteção  
Classificação dos relés de proteção 
                  Relés térmicos  
                  Relés magneto térmicos 
 
 
 Perigos da eletricidade  
Ação da eletricidade no corpo humano  
Socorro a prestar ao sinistrado  
Contactos diretos  

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 



 

Contactos indiretos  
Ligações à terra          
                  -Distribuição das quedas de tensão nos elétrodos de 
terra  
                Tensão de passo  
                Tipos de elétrodos de terra 
 Regimes de neutro na rede 
                -Sistema TT  
                -Sistema TN 
                 -Sistema IT  
       Proteção contra descargas atmosféricas  
Definições     
Classificação dos edifícios e estruturas     
Necessidade de proteção contra descargas atmosféricas      
Conceção e execução dos sistemas de proteção 
                -Captores 
                -Condutores de descida 
                Ligação à terra 
                Prevenção das descargas laterais  
                Fixação e ligação dos condutores     
                Caraterísticas dos componentes dos SPDA     
                Regras inerentes à proteção de estruturas especiais    
                Conservação e exploração 
 

2.º 

Módulo 6050 
Programação-algoritmia 
 

  Conceitos introdutórios  
Linguagens de programação 
Programas  
Linguagens de baixo nível  
Linguagens de alto nível  
Compiladores/interpretadores  
Gerações das linguagens  
Fases de desenvolvimento de um programa  
Análise de problemas  
                Compreensão do problema  
                -Dados de entrada 
                Dados de saída 
                Relações  
Formulação de um algoritmo  
Codificação  

30 



 

Deteção de erros  
Testes 
Otimização  
Algoritmos 
Noção de algoritmo  
Formas de representação 
                -Narrativa 
                -Fluxograma  
                -Formal  
Caraterísticas  
Formato geral e notação  
Regras de sintaxe  
Abordagem estruturada 
 Dados/instruções  
Conceção descendente  
Refinamento sucessivos  
Variáveis  
Armazenamento  
Declaração  
Constantes  
Conceito 
Declaração  
Tipos de dados  
Simples 
                -Inteiro 
                -Real 
                -Caracter  
                -Booleano 
String   
Expressões  
Conceito  
Operadores 
                Matemáticos 
                -Relacionais 
                Lógicos  
Funções  
Estruturas de decisão 
Conceito: se, então, senão 
Selecionar caso  



 

Ciclos  
Enquanto  
Para  
Noções de array 
Entrada/saída de dados 
 

 

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 6043 
Circuitos de proteção 

a.  Distingue os diversos dispositivos de proteção elétrica. 
b. Utiliza as especificações de segurança e proteção 
c. Consulta quadros de caraterísticas. 
d.  Escolhe material de proteção através de catálogos.  
e. Classifica fusíveis e disjuntores. 
f. Dimensiona proteções de circuitos e de máquinas elétricas 
 
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 

  

• Observação direta das tarefas 
realizadas em aula;   

• Participação em aula;  

• Fichas/testes de avaliação; 

• Projetos/trabalhos de 
avaliação; 

• Auto e heteroavaliação. 

Módulo 6044 
Segurança Elétrica 

a-  Estabelece as técnicas de instalação de proteções e 
ligações de terra 



 

b- Mede a resistência de terra de proteção de uma instalação 
c- Relaciona os regimes de neutro na rede 
d- Classifica tipos de estruturas de proteção contra descargas 

atmosféricas. 
e-  Identifica e caracteriza tipos de para-raios. 

  
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 6050 
Programação-algoritmia 

a-  Identifica e dominar a utilização dos diferentes tipos de 
variáveis 

b- Elabora o algoritmo de resolução para um dado um 
problema 

c- Descreve a estrutura de um algoritmo identificando as 
palavras-chave, variáveis e funções  

d- Elabora algoritmos, sem ambiguidades, eficazes e 
eficientes 
 

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; 


