
 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano de Curso nº 180 aprovado pela portaria Cetec nº 96 de 17/10/2011 

Etec: DR. JÚLIO CARDOSO  

Código: 078 Município: FRANCA 

Eixo Tecnológico: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 

Habilitação Profissional: TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 

Qualificação: SEM CERTIFICAÇÃO TÉCNICA 

Componente Curricular: ELETRÔNICA ANALÓGICA I (TEORIA) 

Módulo: I C. H. Semanal: 2.5 

Professor: GERALDO RAMOS DE LELIS 

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 
Aplicar métodos e processos na instalação e manutenção.  
Elaborar projetos, leiautes, diagramas e esquemas, correlacionando-os com as normas técnicas 
e com os princípios científicos e tecnológicos.  
Aplicar técnicas de medição e ensaios visando à melhoria da qualidade de produtos e serviços 
da planta industrial.  
Avaliar as características e propriedades dos materiais, insumos e elementos de máquinas, 
correlacionando-as com seus fundamentos matemáticos, físicos e químicos para a aplicação nos 
processos de controle de qualidade.  
Desenvolver projetos de manutenção de instalações e de sistemas industriais, caracterizando e 
determinando aplicações de materiais, acessórios, dispositivos, instrumentos, equipamentos e 
máquinas.  
Identificar características de operação e controle de processos industriais.  
Elaborar projetos de dispositivos e sistemas automatizados.  

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 
Ensino Técnico 

1º semestre 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

 
Componente Curricular: ELETRÔNICA ANALÓGICA I                    Módulo: I 
  
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 

Executar testes e ensaios de circuitos 
eletrônicos básicos.  
 
Analisar o funcionamento dos circuitos 
retificadores, com e sem filtro capacitivo.  
 
Executar montagem em laboratório de uma 
fonte de alimentação retificada.  
 

1.1 
 
 

1.2 
 
 
 
 
 

1.3 
 
 

2.1 
 
 
 

2.2 
 
 
 

Identificar as principais características das ondas 
senoidais.  
 
Identificar especificações em tabelas, manuais e 
catálogos de fabricantes dos componentes 
semicondutores. Relacionar componentes 
eletrônicos através dos seus símbolos e aspectos 
físicos.  
 
Utilizar e testar os componentes semicondutores 
de acordo com as especificações técnicas.  
 
Elaborar esboços, desenhos de circuitos 
eletrônicos básicos retificadores com e sem filtro 
capacitivo.  
 
Verificar os parâmetros de uma fonte de 
alimentação retificada.  
 
 

1 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 
 
7 
 
8 
 
 

 

Características de ondas senoidais:  
período, frequência e valores relacionados a 
amplitude  
 
Noções de transformador ideal:  
relação de transformação  
 
Capacitores:  
especificação, características e aplicações  
 
Semicondutores:  
diodo de junção PN  
 
Diodo emissor de luz:  
LED  
 
Circuitos retificadores  
 
Reguladores de tensão 
 
Fontes de alimentação:  
diagrama de blocos;  
circuitos retificadores;  
filtro capacitivo  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: ELETRÔNICA ANALÓGICA I                    Módulo: I 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Identificar as principais 
características das ondas 
senoidais.  

  

Características de ondas 
senoidais:  
Período, freqüência e valores 
relacionados à amplitude.  

 

Aula expositiva com apresentação das 
características das ondas senoidais. 
Interpretações de amplitude,  período e frequência. 

 
11/02 a 19/02 

Verificar os parâmetros de um 
transformador.  

 

Noções de transformador ideal:  
Relação de transformação  
 

Aula expositiva com apresentação do princípio de 
funcionamento e das características de um 
transformador ideal e real. 

 

 
22/ 02 a 04/03 

Verificar os parâmetros de uma 
fonte de alimentação retificada.  

 
 

Capacitores:  
Especificação, características e 
aplicações. 

 

Aula expositiva com apresentação do 
funcionamento dos capacitores, de suas 
características e aplicações. 

 

 
07/03 a 24/03 

Relacionar componentes 
eletrônicos através dos seus 
símbolos e aspectos físicos.  
Verificar os parâmetros de uma 
fonte de alimentação retificada.  
Identificar especificações em 
tabelas, manuais e catálogos 
de fabricantes dos 
componentes semicondutores.  

 

Semicondutores:  
Diodo de junção PN  
Diodo emissor de luz:  
LED  

 

Aula expositiva com revisão das características 
dos semicondutores, do diodo de junção PN e do 
LED 
 

28/03 a 15/04 
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Relacionar componentes 
eletrônicos através dos seus 
símbolos e aspectos físicos.  
Verificar os parâmetros de uma 
fonte de alimentação retificada.  
Identificar especificações em 
tabelas, manuais e catálogos 
de fabricantes dos 
componentes semicondutores 
Elaborar esboços, desenhos 
de circuitos eletrônicos básicos 
retificadores com e sem filtro 
capacitivo.  

 Circuitos retificadores  

 
Aula expositiva com a apresentação dos circuitos 
retificadores. 
Retificadores sem e com filtro capacitivo 

 
18/04 a 20/05 

Relacionar componentes 
eletrônicos através dos seus 
símbolos e aspectos físicos.  
Verificar os parâmetros de uma 
fonte de alimentação retificada 

Reguladores de tensão 
Fontes de alimentação:  
Diagrama de blocos;  
Circuitos retificadores;  
Filtro capacitivo. 

Aula expositiva com a apresentação dos 
reguladores de tensão (Zener e CI). 
Aulas práticas com a análise das características 
do diodo Zener e CI regulador. 
 

23/05 a 06/07 

 

 

 

 

 

 

IV - Plano de Avaliação de Competências 
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Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Executar testes e ensaios de 
circuitos eletrônicos básicos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisar o funcionamento dos 
circuitos retificadores, com e sem 
filtro capacitivo.  
 
 
 
 
Executar montagem em laboratório 
de uma fonte de alimentação 
retificada.  
 
 

Exercícios em sala de aula. 
Observação direta. 
Avaliação escrita. 
  
 
 
 
 
 
 
Exercícios em sala de aula. 
Observação direta. 
Avaliação escrita. 
 
 
 
 
Exercícios em sala de aula. 
Observação direta. 
Avaliação escrita. 
 

Clareza 
Objetividade 
Uso correto de termos técnicos 
Linguagem adequada 
Coerência 
Embasamento conceitual 
Criatividade e raciocínio lógico  
Segurança e rapidez para analisar 
sinais elétricos 
 
Criatividade 
Objetividade 
Segurança e rapidez para analisar 
sinais elétricos 
 
 
 
Criatividade 
Objetividade 
Segurança e rapidez para executar 
montagem de uma fonte de uma fonte 
de alimentação retificada e regulada  

Relatórios objetivos com a análise dos 
resultados de forma clara e objetiva, 
uso correto de termos técnicos, 
linguagem adequada e coerência. 
 
 
 
 
 
 
Demonstrar segurança e rapidez para 
analisar sinais elétricos em circuitos 
retificadores, com e sem filtro 
capacitivo. 
 
 
 
Demonstrar segurança e rapidez para 
executar montagem de uma fonte de 
uma fonte de alimentação retificada e 
regulada 
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V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Fevereiro X X X X X 

Março X X X X X 

Abril X X X X X 

Maio X X X X X 

Junho X X X X X 

Julho X X X X X 

 
*Assinalar com X as atividades que serão desenvolvidas no mês. 
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Apostilas elaboradas pelo professor 
Laboratório de Eletricidade e Eletrônica – Francisco Gabriel Capuano e Maria Ap. Mendes Marino – 
Editora Érica.  

 

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra 

Eventos Pedagógicos: 
Festa Junina 24/06 
Visita à usina hidroelétrica 

 

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

Os estudos de recuperação serão contínuos e inseridos no trabalho pedagógico das atividades diárias, 
com recursos e metodologias diferenciados, constituindo intervenções imediatas na reorientação da 
aprendizagem  individualizada.  
Os resultados obtidos nos estudos de recuperação integrarão as sínteses de aproveitamento do período 
letivo.  

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Geraldo Ramos de Lelis 

Assinatura:                                                                                        Data: 11/02/2016 
 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

           Após análise, atestamos que o PTD - Plano de Trabalho Docente – apresenta-se em 
conformidade com o Plano de Curso da Habilitação Profissional e, devidamente, alinhado com o Projeto 
Político Pedagógico da Unidade Escolar. 

 

Nome do coordenador (a): Cláudio Rui Mateus Caleiro 

 

Assinatura:                                                                                        Data: 15/02/2016 
___________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico 
 

 
 

XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº 180          aprovado pela portaria Cetec nº 96         de     17/10/2011 

Etec DR. JÚLIO CARDOSO 

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais 

Habilitação Profissional: de Técnico em Automação Industrial 

Qualificação: Sem certificação técnica 

Componente Curricular: DESENHO TÉCNICO 

Módulo: I C. H. Semanal: 2,5 

Professor: ANDRÉ GUARALDO JÚNIOR 

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 
Elaborar projetos de dispositivos e sistemas automatizados. 
Integrar sistemas de automação através de recursos avançados (supervisórios, CAM, CAD).  
Interpretar normas.  
Aplicar normas técnicas.  
Executar esboços e desenhos.  
Utilizar softwares específicos.  
 

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 
Ensino Técnico 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

 
Componente Curricular: Desenho Técnico                                                                                                                  Módulo: I 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

01 
 
 
 
 

02 
 
 
 
 
 

Correlacionar técnicas de desenho e de 
representações gráficas com seus 
fundamentos matemáticos e geométricos 
visando sua interpretação. 
 
Avaliar os recursos de softwares gráficos e 
suas aplicações no desenho técnico. 
 

1.1 
1.2 

 
2.1 
2.2 

 
 
 

 

Utilizar técnicas específicas de desenho técnico. 
Elaborar desenho técnico; 
 
Selecionar recursos de softwares gráficos. 
Aplicar os comandos básicos de desenho 
assistido por computador (CAD). 
 

01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 
 
 
 
 

03 
 
 
 

 

Desenho Técnico: 
- Normas padronizadas; 
- Instrumentos; 
- Caligrafia técnica;  
- Desenho geométrico; 
- Escalas; 
- Cotas; 
- Projeções ortogonais; 
- Perspectivas; 
 
Softwares Gráficos (CAD)  
- Preparação da tela; 
- Descrição do menu principal; 
- Descrição dos tools bars fixos e flutuantes. 
 
Desenho de instalação elétrica residencial 
em software gráfico específico. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: Desenho Técnico                                                                                                                  Módulo: I 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Utilizar técnicas específicas de 
desenho técnico. 
 

Desenho Técnico: 
- Normas padronizadas; 
- Desenho geométrico; 
- Escalas; 
- Cotas; 
- Projeções ortogonais; 
- Simbologia elétrica. 

 

Aula expositiva sobre técnicas de desenho técnico. 
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo. 

 
11/02  a 06/07 

Elaborar desenho técnico; 
 

Desenho Técnico: 
- Normas padronizadas; 
- Desenho geométrico; 
- Escalas; 
- Cotas; 
- Projeções ortogonais; 
- Simbologia elétrica. 
 
Softwares Gráficos (CAD)  
- Preparação da tela; 
- Descrição do menu principal; 
- Descrição dos tools bars fixos e 
flutuantes. 
 
Desenho de instalação elétrica 
residencial em software gráfico 
específico. 

Aula expositiva sobre elaboração de desenho 
técnico. 
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo. 

11/02  a 06/07 
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Selecionar recursos de 
softwares gráficos. 
 

Softwares Gráficos (CAD)  
- Preparação da tela; 
- Descrição do menu principal; 
- Descrição dos tools bars fixos e 
flutuantes. 
 
Desenho de instalação elétrica 
residencial em software gráfico 
específico. 

Aula expositiva de como selecionar recursos de 
softwares gráficos. 
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo. 

11/02  a 06/07 

Aplicar os comandos básicos 
de desenho assistido por 
computador (CAD). 
 

Softwares Gráficos (CAD)  
- Preparação da tela; 
- Descrição do menu principal; 
- Descrição dos tools bars fixos e 
flutuantes. 
 
Desenho de instalação elétrica 
residencial em software gráfico 
específico. 

Aula expositiva sobre aplicação os comandos 
básicos de desenho assistido por computador 
(CAD). 
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo. 

11/02  a 06/07 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 
 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Correlacionar técnicas de desenho 
e de representações gráficas com 
seus fundamentos matemáticos e 
geométricos visando sua 
interpretação. 
 
 
 
 
 
 
Avaliar os recursos de softwares 
gráficos e suas aplicações no 
desenho técnico. 
 
 

Observação direta do desempenho do 
aluno nos exercícios práticos durante 
as aulas e avaliação prática individual, 
sobre as  aplicações das técnicas de 
desenho e aplicações de recursos de 
softwares gráficos. 
 
 
 
 
 
Observação direta do desempenho do 
aluno nos exercícios práticos durante 
as aulas e avaliação prática individual, 
sobre as  aplicações das técnicas de 
desenho e aplicações de recursos de 
softwares gráficos. 

 

Demonstrar conceitos, criticidade, 
criatividade, raciocínio lógico, clareza e 
interpretar resultados, na aplicação das 
técnicas de desenho e de 
representações gráficas com seus 
fundamentos matemáticos e 
geométricos visando sua interpretação. 
Participar e interagir na atividade 
proposta. 
Discutir e propor soluções. 
 
Demonstrar conceitos, criticidade, 
criatividade, raciocínio lógico, clareza e 
interpretar resultados, na avaliação  
dos recursos de softwares gráficos e 
suas aplicações no desenho técnico. 
Participar e interagir na atividade 
proposta. 
Discutir e propor soluções. 
 

Correlação e aplicação  das técnicas 
de desenho técnico com fundamentos 
geométricos na realização da atividade 
proposta, correlacionando técnicas de 
desenho e de representações gráficas 
com seus fundamentos matemáticos e 
geométricos visando sua interpretação. 
 
 
 
 
Avaliação dos recursos de softwares 
gráficos e suas aplicações no desenho 
técnico, correlacionando as técnicas de 
desenho técnico com fundamentos 
geométricos na realização da atividade 
proposta, correlacionando técnicas de 
desenho e de representações gráficas 
com seus fundamentos matemáticos e 
geométricos visando sua interpretação. 
 

 
 
 
 
 

                                                           

 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2016 

 

V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Fevereiro X X X X X 

Março X X X X X 

Abril X X X X X 

Maio X X X X X 

Junho X X X X X 

Julho X X X X X 

 
*Assinalar com X as atividades que serão desenvolvidas no mês. 
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Apostila de Auto Cad  – Milton Cesar Rocha – ETEPA – Escola Técnica Estadual Polivalente de 
Americana – Estudo dos comandos básicos – teoria e exercícios 
Apostilas elaboradas pelos professores - Teoria e exercícios. 
Recursos audiovisuais. 

 

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra 

Visita a Usina Hidrelétrica (data a ser confirmada). 
Participação em eventos pedagógicos promovidos pela escola. 

 

 

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

Os estudos de recuperação serão contínuos e inseridos no trabalho pedagógico das atividades diárias, 
com recursos e metodologias diferenciados, constituindo intervenções imediatas na reorientação da 
aprendizagem individualizada. 
Os resultados obtidos nos estudos de recuperação integrarão as sínteses de aproveitamento do período 
letivo. 

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: ANDRÉ GUARALDO JÚNIOR 

Assinatura:                                                                                        Data: 11/02/2016 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

Após análise, atestamos que o PTD – Plano de Trabalho Docente apresenta-se em conformidade com o 
Plano de Curso da Habilitação Profissional e, devidamente, alinhado com o Projeto Político Pedagógico 
da Unidade Escolar. 

Nome do coordenador: Cláudio Rui Mateus Caleiro 

Assinatura:                                                                                        Data: 15/02/2016 
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico 
 

 
 

XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº 180           aprovado pela portaria Cetec nº 96     de 17/10/2011 

Etec Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais 

Habilitação Profissional: Técnico em Automação Industrial 

Qualificação: Sem certificação técnica 

Componente Curricular: Eletrônica Digital I 

Módulo: I C. H. Semanal: 2,5 

Professor: Cláudio Rui Mateus Caleiro 

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 

Identificar componentes eletrônicos  
 
Montar circuitos eletrônicos  

  
Testar circuitos eletrônicos  

 
Seguir normas, instruções e procedimentos.  

 

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 
Ensino Técnico 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular: Eletrônica Digital I                                                                                                                  Módulo: I 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 

 Identificar os principais sistemas de 
numeração.  
 
 Identificar a simbologia e função das 
portas lógicas básicas.  
 
 Avaliar as respostas das diversas portas 
lógicas.  
 
 Avaliar circuitos combinacionais aplicados 
em sistemas digitais.  
 
 Avaliar componentes utilizados em 
projetos de circuitos lógicos.  
 
 Projetar circuitos lógicos combinacionais  

 

1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
6 

Aplicar métodos de cálculos de conversão entre 
sistemas de numeração.  
 
 Relacionar os diferentes tipos de portas e o seu 
funcionamento.  
 Utilizar tabelas de resposta de portas lógicas.  
 
 Montar e verificar o comportamento das portas 
lógicas.  
 Identificar as principais características técnicas 
dos circuitos integrados utilizando catálogos e 
manuais.  
 
Elaborar expressões matemáticas de circuitos 
lógicos combinacionais.  
 Montar e verificar o funcionamento de circuitos 
lógicos combinacionais.  
 
 Identificar circuitos lógicos combinacionais.  
 
 Aplicar métodos de simplificação de circuitos 
combinacionais  

 
 

1 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 

4 

 Sistemas de numeração:  
 

 
 Portas lógicas:  

verdade e circuitos integrados básicos  
 
 Circuitos lógicos combinacionais:  

são lógica;  
 

 
 Simplificação de circuitos combinacionais:  

-
Karnaugh  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular:   Eletrônica Digital I                                                                                                                Módulo: I 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Aplicar métodos de cálculos de 
conversão entre sistemas de 
numeração 

 
 

Sistemas de numeração:  

hexadecimal.  

 
 

Aula expositiva e dialogada/Demonstração 
de teorias / Exercícios de aplicação/Solução 
de problemas 

 
 

 
11 / 02 a 02 / 03 

Relacionar os diferentes tipos de 
portas e o seu funcionamento.  
 Utilizar tabelas de resposta de portas 
lógicas.  

 

Portas lógicas:  

tabela verdade e circuitos 
integrados básicos.  
 

 

Aula expositiva e dialogada/Demonstração 
de teorias / Exercícios de aplicação/Solução 
de problemas/Aulas práticas de laboratório 
 
 

 

 
03 / 03 a 22 / 03 

Montar e verificar o comportamento 
das portas lógicas.  
 Identificar as principais características 
técnicas dos circuitos integrados 
utilizando catálogos e manuais.  

 
 
 

Portas lógicas:  

tabela verdade e circuitos 
integrados básicos.  
 

 
 
 

Aula expositiva e dialogada/Demonstração 
de teorias / Exercícios de aplicação/Solução 
de problemas/Aulas práticas de laboratório 
 
 
 
 

 

 
23 / 03 a 12 / 04 
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Elaborar expressões matemáticas de 
circuitos lógicos combinacionais.  
 Montar e verificar o funcionamento de 
circuitos lógicos combinacionais.  

 
 
 

Circuitos lógicos combinacionais:  
 

 

 
 
 
 

Aula expositiva e dialogada/Demonstração 
de teorias / Exercícios de aplicação/Solução 
de problemas/Aulas práticas de laboratório 
 
 
 

 

 
13 / 04 a 11 / 05 

Identificar circuitos lógicos 
combinacionais.  
 

 

Circuitos lógicos combinacionais:  
 

 

 

Aula expositiva e dialogada/Demonstração 
de teorias / Exercícios de aplicação/Solução 
de problemas/Aulas práticas de laboratório 

 
12 / 05 a 07 / 06 

Aplicar métodos de simplificação de 
circuitos combinacionais  

 
 

Simplificação de circuitos 
combinacionais:  

Veitch-Karnaugh  

 
 

Aula expositiva e dialogada/Demonstração 
de teorias / Exercícios de aplicação/Solução 
de problemas/Aulas práticas de laboratório 

 
08 / 06 a 06 / 07 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Identificar os principais 
sistemas de numeração.  
 
 
 
Identificar a simbologia e 
função das portas lógicas 
básicas.  
 
 
 
 
 
 
Avaliar as respostas das 
diversas portas lógicas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observação direta do 
desempenho do aluno nos 
exercícios teóricos  
Avaliações escrita. 
 
Observação direta do 
desempenho do aluno nos 
exercícios teóricos e exercícios 
práticos desenvolvidos em 
laboratório;  
Avaliações escrita e prática. 
 
 
 
Observação direta do 
desempenho do aluno nos 
exercícios teóricos e exercícios 
práticos desenvolvidos em 
laboratório;  
Avaliações escrita e prática. 
 
 
 
 
 

Demonstrar conceitos, criticidade, criatividade, 
raciocínio lógico, clareza e interpretar resultados 
para analisar o funcionamento dos sistemas de 
numeração. 
  
Demonstrar conceitos, criticidade, criatividade, 
raciocínio lógico, clareza e interpretar resultados 
para distinguir os tipos de portas lógicas, 
correlacionando-os  com suas aplicações. 
Participar e interagir nas atividades propostas. 
Discutir e propor soluções. 
Comparar os resultados obtidos com os padrões 
teóricos ou nominais. 
 
Demonstrar conceitos, criticidade, criatividade, 
raciocínio lógico, clareza e interpretar resultados 
para avaliar portas lógicas e suas  
características. 
Participar e interagir nas atividades propostas. 
Discutir e propor soluções. 
Comparar os resultados obtidos com os padrões 
teóricos ou nominais. 
 
 

Análise e desempenho teórico que 
evidencie o conhecimento dos 
sistemas de numeração. 
 
 
Análise e desempenho prático que 
evidencie o conhecimento e a 
capacidade de distinguir os tipos de 
portas lógicas, correlacionando-os  
com suas aplicações. 
 
 
 
 
Análise e desempenho prático que 
evidencie o conhecimento e a 
capacidade de avaliar portas lógicas 
e suas características. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2016 

 

Avaliar circuitos 
combinacionais aplicados em 
sistemas digitais.  
 
 
 

Observação direta do 
desempenho do aluno nos 
exercícios teóricos e exercícios 
práticos desenvolvidos em 
laboratório;  
Avaliações escrita e prática. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Demonstrar conceitos, criticidade, criatividade, 
raciocínio lógico, clareza e interpretar resultados 
para avaliar circuitos combinacionais 
Participar e interagir nas atividades propostas. 
Discutir e propor soluções. 
Comparar os resultados obtidos com os padrões 
teóricos ou nominais. 
 
 

Análise e desempenho prático que 
evidencie o conhecimento e a 
capacidade de avaliar circuitos 
combinacionais. 
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V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Fevereiro 
X X X X X 

Março 
X X X X X 

Abril 
X X X X X 

Maio 
X X X X X 

Junho 
X X X X X 

Julho 
X X X X X 

 
*Assinalar com X as atividades que serão desenvolvidas no mês. 
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Elementos de Eletrônica Digital – Ivan Idoeta, Francisco G. Capuano. 
Catálogos e manuais. 
Apostilas elaboradas pelos professores – Teoria, exercícios e prática. 
Recursos audiovisuais. 
Manual Técnico Centro Paula Souza 
Eletrônica Digital – Garcia, Paulo Alves, Editora Erica 

 

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra 

Eventos pedagógicos 
Festa junina 24/06 
Visita à usina hidrelétrica 

 

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

. Os estudos de recuperação serão contínuos e inseridos no trabalho pedagógico das atividades diárias, 
com recursos e metodologias diferenciados, constituindo intervenções imediatas na reorientação da 
aprendizagem individualizada. Os resultados obtidos nos estudos de recuperação integrarão as sínteses 
de aproveitamento do período letivo. 

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Cláudio Rui Mateus Caleiro 

Assinatura:                                                                                        Data: 11/02/2016 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

Após análise, atestamos que o PTD – Plano de Trabalho Docente apresenta-se em conformidade com o 
Plano de Curso da Habilitação Profissional e, devidamente, alinhado com o Projeto Político Pedagógico 
da Unidade Escolar. 

Nome do coordenador (a): Cláudio Rui Mateus Caleiro 

Assinatura:                                                                                        Data:    
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 

 
 

XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº 239 aprovado pela portaria Cetec nº 172 de 13/09/2013 

Etec: DR. JÚLIO CARDOSO 

Código: 078 Município: FRANCA 

Eixo Tecnológico: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 

Habilitação Profissional: TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO 

Qualificação: Sem qualificação técnica 

Componente Curricular: ELETRICIDADE BÁSICA (Teoria) 

Módulo: I C. H. Semanal: 5,0 

Professor: Rui Barcellos Rodrigues 

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 
Dar assistência técnica na compra, venda e utilização de equipamentos eletro-eletrônicos, 
assessorando, padronizando, mensurando e orçando. 
Projetar e confeccionar pequenas máquinas elétricas, tais como: transformadores e motores 
elétricos; 
Interpretar esquemas elétricos; 
Montar circuitos eletrônicos; 
Testar circuitos eletrônicos; 
Elaborar relatórios; 
Trabalhar em equipe; 

Organizar o local de trabalho.  

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 
Ensino Técnico 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular: ELETRICIDADE BÁSICA                                                                                                                  Módulo: I 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1 
 
 
2 
 
3 

 

Analisar conceitos fundamentais de 
eletricidade.  
 
Analisar circuitos em corrente contínua.  
 
Executar ensaios, respeitando as 
características e limitações técnicas de 
componentes. 

1.1 
 
 

1.2 
 
 

1.3 
 
 

1.4 
 

1.5 
 
 

1.6 
 

1.7 
 

1.8 
 
 

2.1 
 

3.1 

 
 
 

Aplicar os conceitos fundamentais de eletricidade.  
 
Identificar os componentes e os elementos 
básicos dos circuitos.  
 
Utilizar as grandezas e escalas dos instrumentos 
de medição.  
 
Relacionar os conceitos com a prática.  
 
Aplicar metodologia de correta utilização de 
equipamentos e instrumentos de medição. 
  
Realizar montagem de circuitos básicos.  
 
Realizar associações de resistores;  
 
Realizar cálculos potência elétrica e energia 
elétrica.  
 
Aplicar circuitos em corrente contínua.  
 
Identificar a relação entre os conceitos com a 
prática. 

 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
 

Conceitos fundamentais de Eletricidade:  
carga elétrica;  
processos de eletrização;  
condutores e isolantes;  
força elétrica;  
campo elétrico;  
potencial elétrico;  
tensão;  
corrente elétrica;  
resistência elétrica 
efeitos ocasionados pela passagem da 
corrente elétrica;  
1ª e 2ª Lei de Ohm;  
Associação de Resistores:  
série, paralela, mista, estrela/triângulo  
paralela;  
mista; 
Potência Elétrica e Energia Elétrica. 
 
Circuitos Básicos em Corrente contínua. 
Série, paralelo e misto. 
 
Métodos de análise/resolução de circuitos 
em corrente contínua:  
Kirchhoff;  
1ª Lei (Lei dos Nós);  
2ª Lei (Lei das Malhas);  
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4 
 
 

    5 

 
Resistores (código de cores e potência) e 
características construtivas. 
 
Multímetro Analógico e Digital: medições 
das principais grandezas elétricas (tensão. 
Corrente, resistência). 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: ELETRICIDADE BÁSICA                                                                                                                  Módulo: I 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Aplicar os conceitos 
fundamentais de eletricidade. 

Conceitos fundamentais de 
Eletricidade:  
carga elétrica;  
processos de eletrização;  
condutores e isolantes;  
força elétrica;  
campo elétrico;  
potencial elétrico;  
tensão;  
corrente elétrica;  
efeitos ocasionados pela 
passagem da corrente elétrica;  

Aula expositiva 
Resolução de Problemas 
 

11/02 a 04/03 
 

Aplicar os conceitos 
fundamentais de eletricidade.  
Identificar os componentes e 
os elementos básicos dos 
circuitos.  
Relacionar os conceitos com a 
prática. 
Realizar montagem de circuitos 
básicos.  
Aplicar circuitos em corrente 
contínua  
Identificar a relação entre os 
conceitos com a prática.  

. 
1ª e 2ª Lei de Ohm;  
 

Aula expositiva 
Resolução de Problemas 
Aulas práticas de laboratório 

07/03 a 25/03 
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Aplicar os conceitos 
fundamentais de eletricidade.  
Identificar os componentes e 
os elementos básicos dos 
circuitos.  
Realizar associações de 
resistores 
Relacionar os conceitos com a 
prática.  
Realizar montagem de circuitos 
básicos.  
Aplicar circuitos em corrente 
contínua  
Identificar a relação entre os 
conceitos com a prática. 

Associação de Resistores:  
série, paralela, mista, 
estrela/triângulo  

Aula expositiva 
Resolução de Problemas 
Aulas práticas de laboratório 

28/03 a 15/04 

Aplicar os conceitos 
fundamentais de eletricidade.  
Identificar os componentes e 
os elementos básicos dos 
circuitos.  
Relacionar os conceitos com a 
prática.  
Identificar a relação entre os 
conceitos com a prática. 
Realizar cálculos potência 
elétrica e energia elétrica 
Realizar montagem de circuitos 
básicos.  
Aplicar circuitos em corrente 
contínua.  
Identificar a relação entre os 
conceitos com a prática. 

Potência Elétrica e Energia 
Elétrica 

Aula expositiva 
Resolução de Problemas 
Aulas práticas de laboratório 

18/04 a 06/05 
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Aplicar os conceitos 
fundamentais de eletricidade.  
Identificar os componentes e 
os elementos básicos dos 
circuitos.  
Relacionar os conceitos com a 
prática.  
Identificar a relação entre os 
conceitos com a prática. 
Aplicar circuitos em corrente 
contínua. 
Identificar a relação entre os 
conceitos com a prática. 

Circuitos Básicos em Corrente 
contínua. 
Série, paralelo e misto  
 

Aula expositiva 
Resolução de Problemas 
Aulas práticas de laboratório 

09/05 a 20/05 

Aplicar os conceitos 
fundamentais de eletricidade.  
Identificar os componentes e 
os elementos básicos dos 
circuitos.  
Relacionar os conceitos com a 
prática.  
Identificar a relação entre os 
conceitos com a prática. 
Aplicar circuitos em corrente 
contínua. 
Realizar montagem de circuitos 
básicos.  
Identificar a relação entre os 
conceitos com a prática. 

Métodos de análise/resolução de 
circuitos em corrente contínua:  
Kirchhoff;  
1ª Lei (Lei dos Nós);  
2ª Lei (Lei das Malhas);  
 

Aula expositiva 
Resolução de Problemas 
Aulas práticas de laboratório 

23/05 a 10/06 
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Aplicar os conceitos 
fundamentais de eletricidade.  
Identificar os componentes e 
os elementos básicos dos 
circuitos.  
Relacionar os conceitos com a 
prática.  
Identificar a relação entre os 
conceitos com a prática. 
Aplicar circuitos em corrente 
contínua. 
Identificar a relação entre os 
conceitos com a prática. 

Resistores (código de cores e 
potência) e características 
construtivas. 
 

Aula expositiva 
Resolução de Problemas 
Aulas práticas de laboratório 

13/06 a 24/02 

Aplicar os conceitos 
fundamentais de eletricidade.  
Identificar os componentes e 
os elementos básicos dos 
circuitos.  
Relacionar os conceitos com a 
prática.  
Identificar a relação entre os 
conceitos com a prática. 
Aplicar circuitos em corrente 
contínua. 
Realizar montagem de circuitos 
básicos.  
Identificar a relação entre os 
conceitos com a prática. 
Aplicar metodologia de correta 
utilização de equipamentos e 
instrumentos de medição.  

Multímetro Analógico e Digital: 
medições das principais 
grandezas elétricas (tensão. 
Corrente, resistência). 
 

Aula expositiva 
Resolução de Problemas 
Aulas práticas de laboratório 

27/02 a 06/07  
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 
Componente Curricular: ELETRICIDADE BÁSICA                                                                                                                  Módulo: I 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio 
Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Analisar conceitos 
fundamentais de eletricidade.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habilidades: 
Aplicar os conceitos fundamentais 
de eletricidade.  
Utilizar as grandezas e escalas dos 
instrumentos de medição.  
Relacionar os conceitos com a 
prática.  
Aplicar metodologia de correta 
utilização de equipamentos e 
instrumentos de medição. 
 Realizar montagem de circuitos 
básicos.  
Realizar associações de resistores;  
Realizar cálculos potência elétrica e 
energia elétrica.  
Bases Tecnológicas: 
Conceitos fundamentais de 
Eletricidade:  
carga elétrica;  
processos de eletrização;  
condutores e isolantes;  
força elétrica; campo elétrico;  
potencial elétrico; tensão;  
corrente elétrica; resistência elétrica 
efeitos ocasionados pela passagem 
da corrente elétrica;  
1ª e 2ª Lei de Ohm;  
Associação de Resistores:  
série, paralela, mista, 

Exercícios; 
Prova escrita. 
Prova prática. 
Atividade Experimental; 
Relatórios; 
Observação direta. 
 

Demonstrar criatividade e 
raciocínio lógico.  
Discutir e propor soluções. 
Capacidade para executar 
cálculos com grandezas 
elétricas. 
 
 
 
 
 
 
 

Desempenho que evidencie: 
a) criatividade e o 

raciocínio lógico; 
b) capacidade para 

executar cálculos com 
grandezas elétricas. 
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estrela/triângulo paralela;  
mista; 
Potência Elétrica e Energia Elétrica. 
 
 
Habilidades: 
Identificar os componentes e os 
elementos básicos dos circuitos.  
Aplicar circuitos em corrente 
contínua.  
Bases Tecnológicas: 
Circuitos Básicos em Corrente 
contínua. 
Série, paralelo e misto. 
Métodos de análise/resolução de 
circuitos em corrente contínua:  
Kirchhoff;  
1ª Lei (Lei dos Nós);  
2ª Lei (Lei das Malhas);  
 
Habilidades: 
Identificar a relação entre os 
conceitos com a prática. 
Bases Tecnológicas: 
Resistores (código de cores e 
potência) e características 
construtivas. 
Multímetro Analógico e Digital: 
medições das principais grandezas 
elétricas (tensão. Corrente, 
resistência). 
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V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Fevereiro 
 

X 
     

X X 

Março 
 

X 
   

X X X 

Abril 
 

X 
   

 X X 

Maio 
 

X 
   

X X X 

Junho 
 

X 
   

 X X 

Julho 
 

X 
   

X X X 

 
*Assinalar com X as atividades que serão desenvolvidas no mês. 
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

- Recursos audiovisuais 
- Eletricidade & Eletrônica Básica – Lima Jr e Almir Wirth, Editora ALTA Books 
-Apostila elaboradas pelo professor 
-Tabelas, manuais e catálogos de fabricantes dos componentes semicondutores. 

 

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra 

Eventos pedagógicos 
Festa junina 24/06 
Visita à usina hidrelétrica 

 

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

Os estudos de recuperação serão contínuos e inseridos no trabalho pedagógico das atividades diárias, 
com recursos e metodologias diferenciados, constituindo intervenções imediatas na reorientação da 
aprendizagem individualizada.  
Os resultados obtidos nos estudos de recuperação integrarão as sínteses de aproveitamento do período 
letivo. 

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Rui Barcellos Rodrigues 

Assinatura:                                                                                        Data: 11/02/2016 
 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

           Após análise, atestamos que o PTD - Plano de Trabalho Docente – apresenta-se em 
conformidade com o Plano de Curso da Habilitação Profissional e, devidamente, alinhado com o Projeto 
Político Pedagógico da Unidade Escolar. 

 

Nome do coordenador (a): Cláudio Rui Mateus Caleiro 

 

Assinatura:                                                                                        Data: 11/02/2016 
___________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico 
 

 
 

XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº 239 aprovado pela portaria Cetec nº 172 de 13/09/2013 

Etec: DR. JÚLIO CARDOSO  

Código: 078 Município: FRANCA 

Eixo Tecnológico: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 

Habilitação Profissional: TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 

Qualificação: Sem qualificação técnica 

Componente Curricular: ELETROMAGNETISMO 

Módulo: I C. H. Semanal: 2,5 

Professor: RUI BARCELLOS RODRIGUES 

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 
Orientar e coordenar a execução dos serviços de manutenção de equipamentos e  
instalações. 
Responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos compatíveis com a respectiva 
formação profissional. 
Prestar assistência técnica e assessoria no estudo de viabilidade e desenvolvimento de projetos 
e pesquisas tecnológicas, ou nos trabalhos de vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e 
consultoria, exercendo 
Elaboração de orçamento de materiais e  equipamentos, instalações e mão de obra; 
Execução de ensaios de rotina, registrando observações relativas ao controle de.  
qualidade dos materiais, peças e conjuntos; 

Regulagem de máquinas, aparelhos e instrumentos técnicos. 

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 
Ensino Técnico 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular: ELETROMAGNETISMO                                                                                                                  Módulo: I 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

01 
 
 

02 
 
 

03 

 

Interpretar os princípios que regem os 
fenômenos eletromagnéticos.  
 
Avaliar o campo magnético criado por 
correntes elétricas.  
 
Analisar os circuitos magnéticos.  

1.1 
 
 

1.2 
 
 

1.3 

Verificar a influência do campo magnético em 
diversos tipos de materiais.  
  
Realizar cálculos de intensidade do campo e força 
magnética produzida por corrente elétrica.  
 
Executar ensaios aplicados aos fenômenos 
eletromagnéticos.  

01 
 
 

02 
 

03 
 
 

04 
 
 

05 
 
 
 

06 
 

07 
 
 

08 

Magnetismo:  
propriedades dos ímãs naturais e 
artificiais;  
campo magnético da terra;  
polaridade magnética;  
propriedades das linhas de força 
magnética:  
teoria dos domínios  
substâncias ferromagnética, 
paramagnética e diamagnética  
 
Eletromagnetismo:  
campo magnético gerado por corrente 
elétrica em condutores retilíneo, circular e 
espiral (solenoide);  
regra da mão direita (convencional), mão 
esquerda (real) e saca rolha;  
força eletromotriz induzida (Leis de 
Faraday e Lenz)  
 
Aplicações de circuitos Eletromagnéticos:  
 contatores, relés e galvanômetro. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: ELETROMAGNETISMO                                                                                                                  Módulo: I 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Apresentação das Habilidades, 
Competências e Bases 
Tecnológicas 
Critérios das Avaliações. 
Regras dos Laboratórios 

 
Aula expositiva.  
  

 
11/02 a 19/02 

Verificar a existência do 
magnetismo e suas 
propriedades.   

 

Magnetismo natural e artificial:  
propriedades dos ímãs naturais e 
artificiais; campo magnético da 
terra; polaridade magnética e 
inseparabilidade dos polos 
magnéticos;  

 

Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando avaliação; 
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo.  

 
22/02 a 04/03 

Verificar a influência do campo 
magnético em diversos tipos 
de materiais.   
 

propriedades das linhas de força 
magnética:  
teoria dos domínios  
substâncias ferromagnética, 
paramagnética e diamagnética  
 

Aula expositiva sobre ondas senoidais. 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando avaliação; 
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo. 

 
07/03 a 18/03 

Realizar cálculos de 
intensidade do campo e força 
magnética produzida por 
corrente elétrica.  
 

Eletromagnetismo:  
campo magnético gerado por 
corrente elétrica em condutores 
retilíneo, circular e espiral 
(solenoide);  
 

Aula expositiva sobre noções de transformador e 
sua aplicação na fonte de alimentação; 
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 

 
21/03 a 01/04 
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Retomada de conteúdo.  
Realizar cálculos de 
intensidade do campo e força 
magnética produzida por 
corrente elétrica.  
 

regra da mão direita 
(convencional), mão esquerda 
(real) e saca rolha;  

 

Aula expositiva sobre noções de motores de 
corrente contínua. 
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação;  
Retomada de conteúdo. 

 
04/04 a 15/04  

Realizar cálculos de 
intensidade do campo e força 
magnética produzida por 
corrente elétrica.  
 

força eletromotriz induzida (Leis 
de Faraday e Lenz)  

 

Aula expositiva sobre noções de motores de 
corrente contínua. 
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação;  
Retomada de conteúdo. 

 
18/04 a 29/04 

Realizar cálculos de 
intensidade do campo e força 
magnética produzida por 
corrente elétrica.  
 

força eletromotriz induzida (Leis 
de Faraday e Lenz)  
 

Prática com a montagem de um motor de corrente 
contínua simplificado. 
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação;  
Retomada de conteúdo. 

 
02/05 a 21/05 

Executar ensaios aplicados 
aos fenômenos 
eletromagnéticos.  

 
 

Aplicações de circuitos 
Eletromagnéticos:  
contatores, relés, galvanômetro  
 

Aula expositiva sobre as características do 
capacitor e sua aplicação na fonte de alimentação;  
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação;  
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo. 

 
23/05 a 03/06 
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Executar ensaios aplicados 
aos fenômenos 
eletromagnéticos. 

Aplicações de circuitos 
Eletromagnéticos:  
contatores, relés, galvanômetro  

 

Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação;  
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo. 

 
06/06 a 17/06 

Verificar os parâmetros de uma 
fonte de alimentação retificada 

Fontes de Alimentação:  
- diagrama de blocos.   
- circuitos retificadores.   
- filtro capacitivo.   

Aula expositiva sobre fontes de alimentação; 

 
 

20/06 a 06/07 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 
 

 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

Interpretar os princípios que 
regem os fenômenos 
eletromagnéticos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habilidades: 
Verificar a influência do campo 
magnético em diversos tipos de 
materiais. 
Bases Tecnológicas: 
Magnetismo  

propriedades dos ímãs 
naturais e artificiais;  
campo magnético da terra;  
polaridade magnética;  
propriedades das linhas de 
força magnética:  
teoria dos domínios  
substâncias ferromagnética, 
paramagnética e 
diamagnética  

 

Avaliação escrita individual; 
Desenvolvimento de projeto de 
instalações prediais; 
Observação direta; 
Estudo em grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coerência, clareza de ideias, 
iniciativa, organização e 
interesse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desempenho dos 
conhecimentos teóricos 
aplicados que possam 
interpretar os princípios que 
regem os fenômenos 
eletromagnéticos. 
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Avaliar o campo magnético 
criado por correntes elétricas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisar os circuitos 
magnéticos. 

Habilidades: 
Realizar cálculos de 
intensidade do campo e força 
magnética produzida por 
corrente elétrica.  
Bases Tecnológicas: 

Eletromagnetismo:  
campo magnético gerado por 
corrente elétrica em 
condutores retilíneo, circular e 
espiral (solenoide);  
regra da mão direita 
(convencional), mão esquerda 
(real) e saca rolha;  
força eletromotriz induzida 
(Leis de Faraday e Lenz)  
 

Habilidades: 
Executar ensaios aplicados 
aos fenômenos 
eletromagnéticos.  

Bases Tecnológicas: 
Aplicações de circuitos 
Eletromagnéticos:  
 contatores, relés, 
galvanômetro  

 
 

 

Avaliação escrita individual; 
Desenvolvimento de projeto de 
instalações prediais; 
Observação direta; 
Estudo em grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação escrita individual; 
Desenvolvimento de projeto de 
instalações prediais; 
Observação direta; 
Estudo em grupo. 
 

Coerência, clareza de ideias, 
iniciativa, organização e 
interesse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coerência, clareza de ideias, 
iniciativa, organização e 
interesse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desempenho dos 
conhecimentos teóricos 
aplicados eletromagnetismo 
que contribuam na avaliação do 
campo magnético criado por 
correntes elétricas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desempenho dos 
conhecimentos teóricos 
aplicados eletromagnetismo e 
os circuitos magnéticos. 
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V – Plano de atividades docentes 
 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Fevereiro 
 

X 
 

  X X 

Março 
 

X 
 

 X X X 

Abril 
 

X 
 

  X X 

Maio 
 

X 
 

 X X X 

Junho 
 

X 
 

  X X 

Julho 
 

X 
 

 X X X 

 
*Assinalar com X as atividades que serão desenvolvidas no mês. 
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Apostila: Fundamentos de Eletromagnetismo – Prof. Fernando Luiz Rosa Mussoi, Florianópolis, SC. 
CEFET/SC. 
Apostilas de Laboratório do equipamento e Kit DeLorenzo. 
Tabelas, manuais e catálogos de fabricantes dos componentes semicondutores.  

 

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra 

Eventos pedagógicos 
Festa junina 24/06 
Visita à usina hidrelétrica  

 

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

Os estudos de recuperação serão contínuos e inseridos no trabalho pedagógico das atividades diárias, 
com recursos e metodologias diferenciados, constituindo intervenções imediatas na reorientação da 
aprendizagem individualizada.  
Os resultados obtidos nos estudos de recuperação integrarão as sínteses de aproveitamento do período 
letivo. 

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Rui Barcellos Rodrigues 

Assinatura:                                                                                        Data: 11/02/2016 
 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

           Após análise, atestamos que o PTD - Plano de Trabalho Docente – apresenta-se em 
conformidade com o Plano de Curso da Habilitação Profissional e, devidamente, alinhado com o Projeto 
Político Pedagógico da Unidade Escolar. 

 

Nome do coordenador (a): Cláudio Rui Mateus Caleiro 

 

Assinatura:                                                                                        Data: 11/02/2016 
___________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico 
 

 
 

XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº 180          aprovado pela portaria Cetec nº 96            de  17/10/2011 

Etec Dr. Júlio Cardoso  

Código: 078 Município:  Franca 

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais 

Habilitação Profissional: Técnico em Automação Industrial 

Qualificação: Sem certificação técnica 

Componente Curricular: Eletrônica Analógica(prática) 

Módulo: I C. H. Semanal: 05 

Professor: Paulo Fernando Rosa de Vilhena 

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 
Aplicar métodos e processos na instalação e manutenção.  
Elaborar projetos, leiautes, diagramas e esquemas, correlacionando-os com as normas técnicas 
e com os princípios científicos e tecnológicos.  
Aplicar técnicas de medição e ensaios visando à melhoria da qualidade de produtos e serviços 
da planta industrial.  
Avaliar as características e propriedades dos materiais, insumos e elementos de máquinas, 
correlacionando-as com seus fundamentos matemáticos, físicos e químicos para a aplicação nos 
processos de controle de qualidade.  
Desenvolver projetos de manutenção de instalações e de sistemas industriais, caracterizando e 
determinando aplicações de materiais, acessórios, dispositivos, instrumentos, equipamentos e 
máquinas.  
Identificar características de operação e controle de processos industriais.  
Elaborar projetos de dispositivos e sistemas automatizados.  

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 
Ensino Técnico 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

 
Componente Curricular:  Eletrônica Analógica                                                                                                                                Módulo: I 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 

Executar testes e ensaios de circuitos 
eletrônicos básicos.  
 
Analisar o funcionamento dos circuitos 
retificadores, com e sem filtro capacitivo.  
 
Executar montagem em laboratório de uma 
fonte de alimentação retificada.  
 

1.1 
 

1.2 
 
 

1.3 
 
 

2.1 
 
 

2.2 
 

2.3 
 
 

3.1 
 
 

3.2 
 
 

Identificar as principais características das ondas 
senoidais.  
Realizar experimentos em laboratório visando à 
utilização de instrumentos e equipamentos de 
medição.  
Elaborar relatórios técnicos, com base nos 
experimentos em laboratório.  
 
Identificar especificações em tabelas, manuais e 
catálogos de fabricantes dos componentes 
semicondutores.  
Relacionar componentes eletrônicos através dos 
seus símbolos e aspectos físicos.  
Utilizar e testar os componentes semicondutores 
de acordo com as especificações técnicas.  
 
Elaborar esboços, desenhos de circuitos 
eletrônicos básicos retificadores com e sem filtro 
capacitivo.  
Verificar os parâmetros de uma fonte de 
alimentação retificada.  
 
 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
7 
 
 
8 
 
 

Características de ondas senoidais:  
período, frequência e valores relacionados a 
amplitude  
 
Osciloscópio, gerador de funções e 
frequencímetro:  
frequência, período e amplitude  
 
Noções de transformador ideal:  
relação de transformação  
 
Capacitores:  
especificação, características e aplicações  
 
Semicondutores:  
diodo de junção PN  
 
Diodo emissor de luz:  
LED  
 
Circuitos retificadores  
 
 
Reguladores de tensão 
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9 Fontes de alimentação:  
diagrama de blocos;  
circuitos retificadores;  
filtro capacitivo  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: Eletrônica Analógica                                                                                                                  Módulo: I 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

 Identificar as principais 
características das ondas 
senoidais.  
Realizar experimentos em 
laboratório visando à utilização 
de instrumentos e 
equipamentos de medição.  
Elaborar relatórios técnicos, 
com base nos experimentos 
em laboratório.  

Características de ondas 
senoidais:  
período, frequência e valores 
relacionados a amplitude  
Osciloscópio, gerador de funções 
e frequencímetro:  
frequência, período e amplitude  

 

Aula expositiva com apresentação das 
características das ondas senoidais 
Aulas práticas com utilização do osciloscópio para 
medição de amplitude, período e frequência 

 
11/02 a 26/02 

 Realizar experimentos em 
laboratório visando à utilização 
de instrumentos e 
equipamentos de medição.  
Elaborar relatórios técnicos, 
com base nos experimentos 
em laboratório.  
Verificar os parâmetros de uma 
fonte de alimentação retificada.  

 

Noções de transformador ideal:  
relação de transformação  
 

Aula expositiva com apresentação do princípio de 
funcionamento e das características de um 
transformador ideal 
Aulas práticas com análise do funcionamento de 
um transformador 

 
29/ 02 a 11/03 
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Realizar experimentos em 
laboratório visando à utilização 
de instrumentos e 
equipamentos de medição.  
Elaborar relatórios técnicos, 
com base nos experimentos 
em laboratório.  
Relacionar componentes 
eletrônicos através dos seus 
símbolos e aspectos físicos.  
Verificar os parâmetros de uma 
fonte de alimentação retificada.  

 
 

Capacitores:  
especificação, características e 
aplicações  

 

Aula expositiva com apresentação do 
funcionamento dos capacitores, de suas 
características e aplicações 
Aulas práticas com análise do funcionamento do 
capacitor em regime DC (aplicado como filtro)  

 
14/03 a 01/04 

Realizar experimentos em 
laboratório visando à utilização 
de instrumentos e 
equipamentos de medição.  
Elaborar relatórios técnicos, 
com base nos experimentos 
em laboratório.  
Relacionar componentes 
eletrônicos através dos seus 
símbolos e aspectos físicos.  
Verificar os parâmetros de uma 
fonte de alimentação retificada.  
Identificar especificações em 
tabelas, manuais e catálogos 
de fabricantes dos 
componentes semicondutores.  

 

Semicondutores:  
diodo de junção PN  
Diodo emissor de luz:  
LED  

 

Aula expositiva com revisão das características 
dos semicondutores, do diodo de junção PN e do 
LED 
Aulas práticas com a análise das características 
do diodo de junção PN e do LED 

 

04/04 a 22/04 
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Realizar experimentos em 
laboratório visando à utilização 
de instrumentos e 
equipamentos de medição.  
Elaborar relatórios técnicos, 
com base nos experimentos 
em laboratório.  
Relacionar componentes 
eletrônicos através dos seus 
símbolos e aspectos físicos.  
Verificar os parâmetros de uma 
fonte de alimentação retificada.  
Identificar especificações em 
tabelas, manuais e catálogos 
de fabricantes dos 
componentes semicondutores 
Elaborar esboços, desenhos 
de circuitos eletrônicos básicos 
retificadores com e sem filtro 
capacitivo.  

 Circuitos retificadores  

 

Aula expositiva com a apresentação dos circuitos 
retificadores 
Aulas práticas com a análise dos circuitos 
retificadores sem e com filtro capacitivo 

 
25/04 a 27/05 

Realizar experimentos em 
laboratório visando à utilização 
de instrumentos e 
equipamentos de medição.  
Elaborar relatórios técnicos, 
com base nos experimentos 
em laboratório.  
Relacionar componentes 
eletrônicos através dos seus 
símbolos e aspectos físicos.  
Verificar os parâmetros de uma 
fonte de alimentação retificada 

Reguladores de tensão 
Fontes de alimentação:  
diagrama de blocos;  
circuitos retificadores;  
filtro capacitivo 

Aula expositiva com a apresentação dos 
reguladores de tensão (Zener e CI)\ 
Aulas práticas com a análise das características 
do diodo Zener e CI regulador 
Aulas práticas com a análise de uma fonte de 
alimentação 

30/05 a 06/07 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Executar testes e ensaios de 
circuitos eletrônicos básicos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisar o funcionamento dos 
circuitos retificadores, com e sem 
filtro capacitivo.  
 
 
 
 
Executar montagem em laboratório 
de uma fonte de alimentação 
retificada.  
 
 

Relatório de práticas/experimentos com 
conclusões baseadas na comparação 
dos resultados teóricos (valores 
nominais) com resultados práticos 
(valores reais) 
Relatório de práticas/experimentos com 
conclusões baseadas na análise de 
sinais  
Observação direta    
 
Execução de práticas/experimentos 
com montagem de circuitos 
retificadores, com e sem filtro 
capacitivo e análise do comportamento 
dos sinais elétricos 
 
 
Execução de práticas/experimentos 
com montagem de uma fonte de 
alimentação retificada e regulada 
 
 

Clareza 
Objetividade 
Uso correto de termos técnicos 
Linguagem adequada 
Coerência 
Embasamento conceitual 
Criatividade e raciocínio lógico  
Segurança e rapidez para analisar 
sinais elétricos 
 
Criatividade 
Objetividade 
Segurança e rapidez para analisar 
sinais elétricos 
 
 
 
Criatividade 
Objetividade 
Segurança e rapidez para executar 
montagem de uma fonte de uma fonte 
de alimentação retificada e regulada  

Relatórios objetivos com a análise dos 
resultados de forma clara e objetiva, 
uso correto de termos técnicos, 
linguagem adequada e coerência. 
 
 
 
 
 
 
Demonstra segurança e rapidez para 
analisar sinais elétricos em circuitos 
retificadores, com e sem filtro 
capacitivo. 
 
 
 
Demonstra segurança e rapidez para 
executar montagem de uma fonte de 
uma fonte de alimentação retificada e 
regulada 
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V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Fevereiro 
 

X 
 X X X X 

Março 
 
 

X X X X X 

Abril 
 
 

X X X X X 

Maio 
 
 

X X X X X 

Junho 
 
 

X X X X X 

Julho 
 
 

X X X X X 

 
*Assinalar com X as atividades que serão desenvolvidas no mês. 
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Apostilas elaboradas pelo professor 
Laboratório de Eletricidade e Eletrônica – Francisco Gabriel Capuano e Maria Ap. Mendes Marino – 
Editora Érica.  

 

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra 

Eventos Pedagógicos: 
Festa Junina 24/06 
Visita à usina hidroelétrica 

 
 

 

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

Os estudos de recuperação serão contínuos e inseridos no trabalho pedagógico das atividades diárias, 
decorrentes da avaliação diagnóstica do desempenho do aluno, com recursos e metodologias 
diferenciados, constituindo intervenções imediatas, dirigidas às dificuldades específicas, assim que estas 
forem constatadas com a reorientação da aprendizagem feita de forma individualizada. 
Os resultados obtidos nos estudos de recuperação integrarão as sínteses de aproveitamento do período 
letivo. 

  

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Paulo Fernando Rosa de Vilhena 

Assinatura:                                                                                        Data: 11/02/2016 
 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

 

 

Nome do coordenador (a): Cláudio Rui Mateus Caleiro 

 

Assinatura:                                                                                        Data: 15/02/2015   
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 

 
 

XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº 180          aprovado pela portaria Cetec nº 96            de  17/10/2011 

Etec Dr. Júlio Cardoso  

Código: 078 Município:  Franca 

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais 

Habilitação Profissional: Técnico em Automação Industrial 

Qualificação: Sem certificação técnica 

Componente Curricular: Eletricidade Básica  

Módulo: I C. H. Semanal: 05 

Professor: Paulo Fernando Rosa de Vilhena 

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 
Aplicar métodos e processos na instalação e manutenção.  
Elaborar projetos, leiautes, diagramas e esquemas, correlacionando-os com as normas técnicas 
e com os princípios científicos e tecnológicos.  
Aplicar técnicas de medição e ensaios visando à melhoria da qualidade de produtos e serviços 
da planta industrial.  
Avaliar as características e propriedades dos materiais, insumos e elementos de máquinas, 
correlacionando-as com seus fundamentos matemáticos, físicos e químicos para a aplicação nos 
processos de controle de qualidade.  
Desenvolver projetos de manutenção de instalações e de sistemas industriais, caracterizando e 
determinando aplicações de materiais, acessórios, dispositivos, instrumentos, equipamentos e 
máquinas.  
Identificar características de operação e controle de processos industriais.  
Elaborar projetos de dispositivos e sistemas automatizados.  

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 
Ensino Técnico 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

 
Componente Curricular:  Eletricidade Básica                                                                                                                                Módulo: I 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1 
 
2 

 
 
3 
 
 
4 

Executar cálculos com grandezas elétricas.  
 
Interpretar esquemas eletroeletrônicos e 
montar circuitos básicos.  
 
Selecionar instrumentos e equipamentos de 
medição e teste.  
 
Efetuar ensaios, respeitando as 
características e limitações técnicas de 
componentes e circuitos básicos.  
 

1.1 
 

1.2 
1.3 

 
2.1 

 
2.2 

 
3.1 

 
 

4.1 
4.2 

 
4.3 

Relacionar as grandezas elétricas física e 
matematicamente.  
Manusear a calculadora científica.  
Efetuar cálculos matemáticos.  
 
Identificar os componentes e os elementos 
básicos dos circuitos.  
Realizar montagem de circuitos básicos.  
 
Utilizar as grandezas e escalas dos instrumentos 
de medição.  
 
Relacionar os conceitos com a prática.  
Aplicar metodologia de correta utilização de 
equipamentos e instrumentos de medição.  
Adotar uma postura adequada ao ambiente 
laboratorial, demonstrando organização, asseio e 
responsabilidade.  
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
 
5 

Conceitos matemáticos:  
potência de dez:  
definição e operações  
funções de 1º grau:  
equações e gráficos  
prefixos numéricos:  
nomenclatura e conversões  
 
Conceitos Fundamentais de Eletricidade:  
carga elétrica, processos de eletrização, 
condutores e isolantes, força elétrica, campo 
elétrico, potencial elétrico, tensão;  
corrente elétrica, efeitos ocasionados pela 
passagem da corrente elétrica;  
resistência elétrica;  
potência elétrica;  
energia elétrica  
 
Teoria dos erros:  
erro absoluto e erro relativo percentual  
 
Circuitos básicos em corrente contínua:  
elementos de um circuito:  
o ramo, nó, malha  
 
1ª e 2ª Lei de Ohm:  
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6 
 
 
 
7 
 
 
8 
 
 
9 
 
 
 
 

10 

resistores ôhmicos e não ôhmicos, fixos e 
variáveis;  
especificações de resistores (código de 
cores e potência) e características 
construtivas  
 
Multímetro analógico e digital:  
medições das principais grandezas elétricas:  
tensão, corrente, resistência  
 
Associação de resistores:  
série, paralela, mista, estrela e triângulo  
 
Leis de Kirchhoff:  
1ª Lei (Lei dos Nós), 2ª Lei (Lei das Malhas)  
 
Análise/ resolução de circuitos em corrente 
contínua:  
conceito de resistor equivalente, aplicação 
das Leis de Kirchhoff  
 
Regras de segurança, limpeza e 
organização dentro do ambiente laboratorial  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular:  Eletricidade Básica                                                                                                                 Módulo: I 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Relacionar as grandezas 
elétricas física e 
matematicamente.  
Identificar os componentes e 
os elementos básicos dos 
circuitos.  
Relacionar os conceitos com a 
prática.  

Conceitos Fundamentais de 
Eletricidade:  
tensão; corrente elétrica, 
resistência elétrica;  
resistores ôhmicos e não ôhmicos, 
fixos e variáveis;  
especificações de resistores 
(código de cores e potência) e 
características construtivas  
Multímetro analógico e digital:  
medições das principais 
grandezas elétricas:  
resistência 

Aula expositiva com apresentação dos conceitos 
fundamentais da eletricidade 
Aula expositiva com apresentação dos  resistores 
(código de cores e potência) e características 
construtivas 
Aulas práticas com leitura do valor nominal de 
resistores e medição de resistência elétrica 
Avaliação das atividades desenvolvidas 

 
11/02 a 26/02 
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Relacionar as grandezas 
elétricas física e 
matematicamente.  
Identificar os componentes e 
os elementos básicos dos 
circuitos.  
Relacionar os conceitos com a  
Realizar montagem de circuitos 
básicos.  
Utilizar as grandezas e escalas 
dos instrumentos de medição.  
prática. 
Relacionar os conceitos com a 
prática.  
Aplicar metodologia de correta 
utilização de equipamentos e 
instrumentos de medição.  
Adotar uma postura adequada 
ao ambiente laboratorial, 
demonstrando organização, 
asseio e responsabilidade.  

Conceitos Fundamentais de 
Eletricidade: 
Tensão e corrente 
Multímetro analógico e digital:  
medições das principais 
grandezas elétricas:  
tensão e corrente 

Aula expositiva com revisão dos conceitos de 
tensão e corrente 
Aulas práticas com medição de tensão e corrente 
Avaliação das atividades desenvolvidas 

 
29/ 02 a 18/03 
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Relacionar os conceitos com a  
Realizar montagem de circuitos 
básicos.  
Utilizar as grandezas e escalas 
dos instrumentos de medição.  
prática. 
Relacionar os conceitos com a 
prática.  
Aplicar metodologia de correta 
utilização de equipamentos e 
instrumentos de medição.  
Adotar uma postura adequada 
ao ambiente laboratorial, 
demonstrando organização, 
asseio e responsabilidade. 
Efetuar cálculos matemáticos.  
Identificar os componentes e 
os elementos básicos dos 
circuitos.  

1ª e 2ª Lei de Ohm 
Potência elétrica e energia elétrica  

 

Aula expositiva com revisão da 1ª lei de Ohm, 
potência elétrica e energia elétrica 
Aulas práticas de laboratório com aplicação da 1ª 
lei de Ohm, potência elétrica e energia elétrica  
Avaliação das atividades desenvolvidas 

 

 
21/03 a 15/04 
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Relacionar os conceitos com a  
Realizar montagem de circuitos 
básicos.  
Utilizar as grandezas e escalas 
dos instrumentos de medição.  
prática. 
Relacionar os conceitos com a 
prática.  
Aplicar metodologia de correta 
utilização de equipamentos e 
instrumentos de medição.  
Adotar uma postura adequada 
ao ambiente laboratorial, 
demonstrando organização, 
asseio e responsabilidade. 
Efetuar cálculos matemáticos.  
Identificar os componentes e 
os elementos básicos dos 
circuitos. 

Associação de resistores:  
série, paralela, mista; 
conceito de resistor equivalente 

Aula expositiva com revisão da associação de 
resistores e análise das características de circuitos 
resistivos 
Aulas práticas de laboratório com aplicação de 
circuitos série, paralelo e misto 
Avaliação das atividades desenvolvidas 

 
18/04 a 20/05 
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Relacionar os conceitos com a  
Realizar montagem de circuitos 
básicos.  
Utilizar as grandezas e escalas 
dos instrumentos de medição.  
prática. 
Relacionar os conceitos com a 
prática.  
Aplicar metodologia de correta 
utilização de equipamentos e 
instrumentos de medição.  
Adotar uma postura adequada 
ao ambiente laboratorial, 
demonstrando organização, 
asseio e responsabilidade. 
Efetuar cálculos matemáticos.  
Identificar os componentes e 
os elementos básicos dos 
circuitos. 

Leis de Kirchhoff:  
1ª Lei (Lei dos Nós), 2ª Lei (Lei 
das Malhas)  
Análise/ resolução de circuitos em 
corrente contínua:  
aplicação das Leis de Kirchhoff  

Aula expositiva com revisão dos conceitos de nó, 
ramo, malha e das leis de Kirchhoff 
Aulas práticas de laboratório com aplicação das 
Leis de  Kirchhoff  
Avaliação das atividades desenvolvidas 

 
23/05 a 06/07 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Executar cálculos com grandezas 
elétricas.  
 
 
 
 
 
 
Interpretar esquemas 
eletroeletrônicos e montar circuitos 
básicos.  
 
 
 
Selecionar instrumentos e 
equipamentos de medição e teste.  
 
 
 
 
Efetuar ensaios, respeitando as 
características e limitações técnicas 
de componentes e circuitos básicos.  
 
 

Relatório de práticas/experimentos com 
conclusões baseadas na comparação 
dos resultados teóricos (valores 
nominais) com resultados práticos 
(valores reais) 
Observação direta    
 
 
Execução de práticas/experimentos 
com montagem de circuitos básicos 
 
 
 
 
Execução de práticas/experimentos 
com a utilização de instrumentos e 
equipamentos de medição e teste 
 
 
 
Execução de práticas/experimentos 
utilizando componentes e circuitos 
básicos 
 
 

Clareza 
Objetividade 
Uso correto de termos técnicos 
Linguagem adequada 
Coerência 
Embasamento conceitual 
Criatividade e raciocínio lógico  
 
Criatividade 
Objetividade 
Segurança e rapidez para interpretar 
esquemas eletroeletrônicos e montar 
circuitos básicos  
 
Segurança e rapidez para utilizar 
instrumentos e equipamentos de 
medição  
Precisão na interpretação dos 
resultados das medições.. 
 
Criatividade 
Coerência 
Segurança 
Conhecimento das características dos 
componentes e circuitos básicos 

Relatórios objetivos com a análise dos 
resultados de forma clara e objetiva, 
uso correto de termos técnicos, 
linguagem adequada e coerência. 
 
 
 
 
Demonstra criatividade e objetividade 
Demonstra segurança e rapidez para 
interpretar esquemas eletroeletrônicos 
e montar circuitos básicos.  
 
 
Demonstra segurança e rapidez para 
utilizar instrumentos e equipamentos 
de medição.  
Demonstra precisão na interpretação 
dos resultados das medições.. 
 
Demonstra criatividade, coerência e 
segurança para efetuar ensaios  
utilizando componentes e circuitos 
básicos.  
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V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Fevereiro 
 

X 
 X X X X 

Março 
 
 

X X X X X 

Abril 
 
 

X X X X X 

Maio 
 
 

X X X X X 

Junho 
 
 

X X X X X 

Julho 
 
 

X X X X X 

 
*Assinalar com X as atividades que serão desenvolvidas no mês. 
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Apostilas elaboradas pelo professor 
Laboratório de Eletricidade e Eletrônica – Francisco Gabriel Capuano e Maria Ap. Mendes Marino – 
Editora Érica.  

 

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra 

Eventos Pedagógicos: 
Festa Junina 24/06 
Visita à usina hidroelétrica 

 
 

 

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

Os estudos de recuperação serão contínuos e inseridos no trabalho pedagógico das atividades diárias, 
decorrentes da avaliação diagnóstica do desempenho do aluno, com recursos e metodologias 
diferenciados, constituindo intervenções imediatas, dirigidas às dificuldades específicas, assim que estas 
forem constatadas com a reorientação da aprendizagem feita de forma individualizada. 
Os resultados obtidos nos estudos de recuperação integrarão as sínteses de aproveitamento do período 
letivo. 

  

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Paulo Fernando Rosa de Vilhena 

Assinatura:                                                                                        Data: 11/02/2016 
 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

 

 

Nome do coordenador (a): Cláudio Rui Mateus Caleiro 

Assinatura:                                                                                        Data: 15/02/2016   
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 

 
 

XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº   180       aprovado pela portaria Cetec nº 96  de 17 / 10 /2011 

Etec  Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município:  Franca 

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais 

Habilitação Profissional: Técnico em Automação Industrial  

Qualificação:  Auxiliar Técnico em Automação Industrial 

Componente Curricular: I.5 – Instalações Elétricas 

Módulo: I C. H. Semanal: 5,0 

Professor: Ivom Rodrigues Pereira Junior 

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 

 
 
    Interpretar esquemas elétricos.  
    Interpretar normas.  
    Seguir normas, instruções e procedimentos.  

 

 

Plano de Trabalho Docente – 2016  
1º Semestre 

 

Ensino Técnico 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular:  Instalações Elétricas                                                                                                                 Módulo: I 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

  

 
1. Interpretar desenhos, projetos e 
esquemas de instalações elétricas.  
 
2. Interpretar tabelas, normas técnicas e 
legislação pertinente às instalações 
elétricas e de segurança.  
 
3. Avaliar as propriedades e aplicações dos 
materiais, acessórios e dispositivos de 
instalações elétricas.  
 
4. Projetar instalação elétrica residencial.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1.1. Aplicar normas técnicas, padrões e legislação 

pertinente às instalações elétricas.  
 

2.1. Desenhar esquemas de instalações elétricas.  
 

3.1. Utilizar manuais e catálogos de instalações 
elétricas.  
3.2. Adotar uma postura adequada ao ambiente 
laboratorial, demonstrando organização, asseio e 
responsabilidade.  

 
4.1. Executar croquis e esquemas de instalações 
elétricas.  
 
4.2. Dimensionar e especificar materiais e 
componentes de instalações elétricas. 
  
4.3. Identificar as características de materiais e 
componentes utilizados nas instalações elétricas. 
 
4.4. Dimensionar dispositivos de controle e 
segurança dos sistemas elétricos.  
 
4.5. Executar experimentos básicos de instalação 

e montagem elétrica.  

  

 
1. Noções de geração, transmissão e 
distribuição de energia elétrica  
 
2. Normas técnicas e legislação pertinente 
(NBR 5410)  
 
3. Simbologia e convenções técnicas de 
instalações elétricas  
 
4. Diagramas unifilar, multifilar e funcional de 
componentes elétricos  
 
5. Tabelas e Catálogos Técnicos  
 
6. Regras de segurança, limpeza e 
organização dentro do ambiente laboratorial  
 
7. Condutores:  
  critérios de dimensionamento:  máxima 
corrente e queda de tensão  
 
 
 
8. Eletrodutos  
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4.6. Aplicar dispositivos, ferramentas, 
instrumentos e equipamentos utilizados em 
instalações elétricas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9. Dispositivos de proteção  
 
10. Aterramento elétrico  
 
11. Circuitos básicos utilizando 
componentes, ferramentas, instrumentos e 
equipamentos de instalações elétricas  
 
12. Noções básicas de instalações 
complementares residenciais:  
antena, telefonia  
 
13. Projetos de instalação elétrica 
residencial  
 
14. Noções de Domótica:  
 automação residencial e predial  

 
 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2016 

 

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular:  Instalações Elétricas                                                                                                                 Módulo: I 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

 
1.1. Aplicar normas técnicas, 

padrões e legislação pertinente 
às instalações elétricas.  

 
2.1. Desenhar esquemas de 

instalações elétricas.  
 
 

 

 
1. Noções de geração, 
transmissão e distribuição de 
energia elétrica  
 
 
7. Condutores:  
  critérios de dimensionamento:  
máxima corrente e queda de 
tensão  

 

Aulas expositivas  
Pratica em laboratórios  
Pesquisa na Web 

 
09 / 02  a 31/ 03 

3.1. Utilizar manuais e 
catálogos de instalações 
elétricas.  
3.2. Adotar uma postura 
adequada ao ambiente 
laboratorial, demonstrando 
organização, asseio e 
responsabilidade.  

 

 3. Simbologia e convenções 
técnicas de instalações elétricas  
 
4. Diagramas unifilar, multifilar e 
funcional de componentes 
elétricos  
 
5. Tabelas e Catálogos Técnicos  
 
6. Regras de segurança, limpeza 
e organização dentro do ambiente 
laboratorial  
 

 

Aulas expositivas  
Pratica em laboratórios  
Pesquisa na Web 

 
03 / 04 a  23/ 05 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2016 

 

4.1. Executar croquis e 
esquemas de instalações 
elétricas.  
 
4.2. Dimensionar e especificar 
materiais e componentes de 
instalações elétricas. 
  
4.3. Identificar as 
características de materiais e 
componentes utilizados nas 
instalações elétricas. 
 
4.4. Dimensionar dispositivos 
de controle e segurança dos 
sistemas elétricos.  
 
4.5. Executar experimentos 
básicos de instalação e 
montagem elétrica.  

 

 
 
4. Diagramas unifilar, multifilar e 
funcional de componentes 
elétricos  
 
5. Tabelas e Catálogos Técnicos  
 
6. Regras de segurança, limpeza 
e organização dentro do ambiente 
laboratorial  

 

Aulas expositivas  
Pratica em laboratórios  
Pesquisa na Web 

 
24 /05 a 06 /07 

IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 
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1. Interpretar desenhos, projetos e 
esquemas de instalações elétricas.  
 
2. Interpretar tabelas, normas 
técnicas e legislação pertinente às 
instalações elétricas e de 
segurança.  
 
3. Avaliar as propriedades e 
aplicações dos materiais, 
acessórios e dispositivos de 
instalações elétricas.  
 
4. Projetar instalação elétrica 
residencial.  
 

 
 
 
Elaboração de Projetos Técnicos 
Relatórios de práticas / ensaios / 
experimentos 
Avaliação escrita individual 
Observação direta 
Sinopses 
 de consultas  
Simulações  
 
 

 
  
 
 
 
 
 
O desempenho do aluno será avaliado 
observando-se a precisão, clareza, 
coesão, rapidez, criticidade e 
complexidade da transferência do 
aprendizado. 
 

   
 
 
 
 
As Evidências de Desempenho serão  
de acordo com os critérios de 
desempenho e os indicadores de 
domínio. 
O aluno será avaliado e caso 
necessária a recuperação será 
imediata e contínua 
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V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Fevereiro 
  
 
X  X    X  X 

Março 
 
X 
  X      X 

Abril 
  
X 
  X  X  X   

Maio 
  
X 
  X      X 

Junho 
  
X 
  X  X  X  X 

Julho 
  
X 
  X      X 
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Apostilas elaboradas pelo professor 
Normas técnicas 
Manuais, catálogos e tabelas 

 

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra 

 
Eventos Pedagógicos: 
Festa Junina 24/06 
Visitas em datas a serem definidas 
 
 

 

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

 

A recuperação contínua deverá ser inserida no trabalho pedagógico realizado no dia a dia da sala 
de aula e decorre da avaliação diagnóstica do desempenho do aluno, constituindo intervenções 
imediatas, dirigidas às dificuldades específicas, assim que estas forem constatadas.  

 

 

IX – Identificação: 

Nome do professor:  Ivom Rodrigues Pereira Junior 

Assinatura:                                                                                        Data: 15/02/2016 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

Nome do coordenador (a): 

Assinatura:                                                                                        Data:    
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 

 
 

XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº 180, aprovado pela portaria Cetec nº 96 de 17/10/2011. 

Etec Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais 

Habilitação Profissional: de Técnico em Automação Industrial 

Qualificação: Sem certificação técnica 

Componente Curricular: MONTAGEM DE CIRCUITOS ELETROELETRÔNICOS 

Módulo: I C. H. Semanal: 2,5  

Professor: ROBERTO MARCONI CORRÊA 

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 

- Interpretar esquemas elétricos. 

- Identificar e especificar componentes eletrônicos. 

- Dimensionar circuitos eletroeletrônicos. 

- Montar circuitos eletrônicos. 

- Testar circuitos eletrônicos. 

- Aplicar normas e procedimentos. 

- Executar esboços e desenhos. 

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 
Ensino Técnico 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

 

Componente Curricular: Montagens de Circuitos Eletroeletrônicos                                                                     Módulo: I 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

01 
 

02 
 
 

03 

Interpretar normas técnicas.  
 
Identificar a simbologia elétrica de 
componentes eletroeletrônicos.  
 
Confeccionar circuitos de baixa 
complexidade aplicados à área, a partir de 
um esquema eletroeletrônico. 

1.1 
 

2.1 
 

3.1 
3.2 

 
3.3 

 
3.4 

 
3.5 

 
3.6 

 
3.7 

 
 
 
 

Aplicar normas técnicas e padrões.  
 

Utilizar catálogos, manuais e tabelas.  
 
Utilizar esquemas e croquis.  
Utilizar software específico para confecção de 
leiaute de placa de circuito impresso.  
Manusear adequadamente componentes e 
ferramentas.  
Montar circuitos eletroeletrônicos aplicando a 
simbologia específica.  
Realizar testes de funcionamento relatando em 
documentos as falhas.  
Identificar e reparar placas de circuito impresso.  
 

Elaborar relatórios técnicos. 
 
 

 

01 
 

02 
 
 

03 
 

 

Normas técnicas e simbologia.  
 
Catálogos, manuais e tabelas: 
Métodos e fontes de consulta 
 
Etapas de desenvolvimento do projeto:  

 Lista de material;  
 Levantamento de custos;  
 Cronograma de projetos;  
 Leiaute;  
 Técnicas de soldagem;  
 Montagem e confecção de placa de circuito 

impresso; 
 Montagem de circuito eletroeletrônico básico  
 Medições e reparos em circuitos 

eletroeletrônicos básicos. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: Montagens de Circuitos Eletroeletrônicos                                                             Módulo: I 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Aplicar normas técnicas e 
padrões.  

 
Normas técnicas e simbologia 

Aulas expositivas sobre normas técnicas e 
simbologia. 
Reconhecimento do ferramental básico. 
Reconhecimento dos componentes básicos. 
Avaliação objetiva. 

 
11 /02 a 04 /03 

Utilizar catálogos, manuais e 
tabelas.  
 

Catálogos, manuais e tabelas: 
Métodos e fontes de consulta 

 

Aulas expositivas sobre catálogos, manuais e 
tabelas de uso frequente. 
Outros tipos de fontes de consulta: internet. 
Avaliação objetiva. 

07/03 a 24/03 

Utilizar esquemas e croquis.  

 

Etapas de desenvolvimento do 
projeto:  

 Lista de materiais;  
 Levantamento de custos;  
 Cronograma de projetos;  

 

Aulas expositivas sobre desenvolvimento de 
projetos. 
Elaboração de diagramas circuitais. 
Elaboração de listas de materiais e custos. 
Avaliação prática. 

28/03 a 08/04 
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Utilizar software específico 
para confecção de leiaute de 
placa de circuito impresso.  
 

 Leiaute;  
 

Aulas expositivas de elaboração de um leiaute. 
Aulas práticas de confecção do leiaute. 
Avaliação prática. 

11/04 a 06/05 

Manusear adequadamente 
componentes e ferramentas.  
 

 Técnicas de soldagem;  
  

Aulas práticas de técnicas de soldagem. 
Avaliação prática. 

               09/05 a 20/05 

Montar circuitos 
eletroeletrônicos aplicando a 
simbologia específica.  
 

 Montagem e confecção de placa 
de circuito impresso; 

  

Aulas práticas de confecção de placas de circuito 
impresso. 
Avaliação prática. 

               23/05 a 10/06 

Realizar testes de 
funcionamento relatando em 
documentos as falhas.  
Identificar e reparar placas de 
circuito impresso.  
 

 Medições e reparos em circuitos 
eletroeletrônicos básicos. 

  

Aulas práticas no laboratório para medições e 
ensaios no circuito. 
Avaliação prática. 

             13/06 a 06/07 

Identificar e reparar placas de 
circuito impresso.  
 

 Medições e reparos em circuitos 
eletroeletrônicos básicos. 

  

Aulas práticas no laboratório para medições e 
ensaios no circuito. 
Avaliação prática. 

             13/06 a 06/07 
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Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Interpretar normas técnicas. 
 
 
 
 
 
 
 
Identificar a simbologia elétrica de 
componentes eletroeletrônicos. 
 
 
 
 
 
 
 
Confeccionar circuitos de baixa 
complexidade aplicados à área, a 
partir de um esquema 
eletroeletrônico. 

Avaliação escrita. 

Estudo dirigido. 

Observação direta no desempenho do 

aluno. 

Avaliação prática. 

 
Avaliação escrita.                                           

Estudo dirigido. 

Observação direta no desempenho do 

aluno. 

Avaliação prática. 

 
Observação direta; 
Relatórios de laboratórios; 
Apresentação de Projetos; 
Trabalho em grupo. 
 
 
 

Demonstrar conceitos e interpretar 
resultados. 
Participar e interagir na atividade 
proposta. 
Interar, discutir, propor soluções. 
Comparar os resultados obtidos com 
os padrões teóricos ou nominais. 
 
Demonstrar conceitos e interpretar 
resultados. 
Participar e interagir na atividade 
proposta. 
Interar, discutir, propor soluções. 
Comparar os resultados obtidos com 
os padrões teóricos ou nominais. 
 
 
Coerência, clareza de idéias, iniciativa, 
pontualidade, capricho, organização e 
interesse. Aplicar normas técnicas. 
Participar e interagir na atividade 
proposta. 
 
 
 
 

O aluno demonstra conhecer normas 
técnicas. 
 
 
 
 
 
 
O aluno desenha e aplica simbologia 
nos diagramas e projetos 
 
 
 
 
 
 
 
O aluno entende o funcionamento do 
projeto montado e elaborado nas aulas 
práticas de laboratório. 
O aluno elabora lista de materiais e 
custo do projeto. 
O aluno desenha utilizando software 
específico de projeto 
O aluno realiza a montagem dos 
circuitos propostos dentro das normas 
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e padrões técnicos. 
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V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Fevereiro 
 

X 
 

X 
X X X 

Março 
 

X 
 

X 
X X X 

Abril 
 

X 
 

X 
X X X 

Maio 
 

X 
 

X 
X X X 

Junho 
 

X 
 

X 
X X X 

Julho 
 

X 
 

X 
X X X 

 
*Assinalar com X as atividades que serão desenvolvidas no mês. 
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Livro: Laboratório de Eletricidade e Eletrônica 

Francisco Gabriel Capuano e Maria Aparecida Mendes Marino 
Apostilas elaboradas pelos professores 

Apostilas de Kits didáticos 

Manuais de equipamentos. 

 

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra 

 Eventos pedagógicos a serem realizados na escola. 
 Visita à Usina Hidroelétrica em data a ser confirmada. 

 

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

Os estudos de recuperação serão contínuos e inseridos no trabalho pedagógico das atividades diárias, 
com recursos e metodologias diferenciados, constituindo intervenções imediatas na reorientação da 
aprendizagem individualizada. 
Os resultados obtidos nos estudos de recuperação integrarão as sínteses de aproveitamento do período 
letivo. 

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Roberto Marconi Corrêa 

Assinatura:                                                                                        Data: 15/02/2016 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

Após análise, atestamos que o PTD – Plano de Trabalho Docente apresenta-se em conformidade com o 
Plano de Curso da Habilitação Profissional e, devidamente, alinhado com o Projeto Político Pedagógico 
da Unidade Escolar. 

Nome do coordenador (a): Cláudio Rui Mateus Caleiro 

Assinatura:                                                                                        Data:    
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 

 
 

XI– Replanejamento 

 
 
 
 
 

 


