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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à 
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das 
competências previstas nesse componente curricular. 
Utilizar softwares específicos. 
Interpretar desenhos e representações gráficas, permitindo a organização, execução e controle 
de projeto, obras e serviços. 
Desenvolver projetos de circuitos utilizados nos sistemas de telecomunicações. 

Plano de Trabalho Docente – 2015 

 
Ensino Técnico 

1° Semestre 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

 
 
Componente Curricular: Desenho de Redes de Comunicação                                                      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 de redes de 
comunicação.  
 Selecionar recursos de softwares gráficos.  

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

 
 

01 
 
 
 

 
02 

 
 
 
 
 
 

03 

Desenho Técnico: 
- Caligrafia técnica; 
- Esquema elétrico de redes de 
comunicações; 
  
Software de apoio ao CAD-elétrico: 
- representações gráficas; 
- projeção ortogonal; 
- noções geométricas; 
- comandos do CAD; 
- criação e edição de desenhos. 
  
Elaboração de um desenho básico de redes 
de comunicação utilizando CAD. 
 
 



 

 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2015 

 

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: DESENHO DE REDES DE COMUNICAÇÃO                                                              Módulo: I 

 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Utilizar técnicas específicas de 
desenho técnico. 

Desenho Técnico: 
- Caligrafia técnica; 
- Esquema elétrico de redes de 
comunicações. 
Software de apoio ao CAD-
elétrico: 
- representações gráficas; 
- projeção ortogonal; 
- noções geométricas; 
- comandos do CAD; 
- criação e edição de desenhos. 

Aula expositiva sobre técnicas de desenho técnico; 
Aula prática de desenhos utilizando os comandos 
do software CAD. 
Resolução dos desenhos, demonstrando as 
técnicas de execução com os fundamentos 
matemáticos e geométricos. 
Avaliação prática. 
Resolução da avaliação prática com comentários e 
retomada de conteúdos. 

 
09/02 a 06/03 

Elaborar desenho técnico de 
redes de comunicação. 

Software de apoio ao CAD-
elétrico: 
- representações gráficas; 
- projeção ortogonal; 
- noções geométricas; 
- comandos do CAD; 
- criação e edição de desenhos. 
Elaboração de um desenho básico 
de redes de comunicação 
utilizando CAD. 
 

Aula expositiva sobre elaboração de desenho 
técnico; 
Aula prática de desenhos utilizando os comandos 
do software CAD. 
Resolução dos desenhos, demonstrando as 
técnicas de execução com os fundamentos 
matemáticos e geométricos. 
Avaliação prática. 
Resolução da avaliação prática com comentários e 
retomada de conteúdos. 

09/03 a 07/07 
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Selecionar recursos de 
softwares gráficos. 

Software de apoio ao CAD-
elétrico: 
- representações gráficas; 
- projeção ortogonal; 
- noções geométricas; 
- comandos do CAD; 
- criação e edição de desenhos. 

Aula expositiva sobre seleção recursos e 
softwares gráficos para a elaboração de desenho 
técnico; 
Aula prática selecionando e utilizando recursos e 
softwares gráficos para a elaboração de desenho 
técnico; 
Observação direta do aluno na seleção do 
software. 
 

 
09/03 a 07/07 

 

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

Software de apoio ao CAD-
elétrico: 
- representações gráficas; 
- projeção ortogonal; 
- noções geométricas; 
- comandos do CAD; 
- criação e edição de desenhos. 
 

Aula expositiva e/ou demonstrativa sobre a 
utilização e aplicação dos comandos dos 
softwares CAD em redes de comunicação. 
Aula prática de desenhos utilizando os comandos 
do software CAD em desenhos de redes de 
comunicação. 
Resolução dos desenhos, demonstrando os 
comandos aplicados na elaboração de desenhos 
de redes de comunicação. 
Avaliação prática. 
Resolução da avaliação prática com comentários e 
retomada de conteúdos. 

09/03 a 07/07 
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IV – Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumentos de 

Avaliação 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habilidades: 
Utilizar técnicas específicas de 
desenho técnico.  
 Elaborar desenho técnico de 
redes de comunicação.  
 Aplicar os comandos básicos 
de desenho assistido por 
computador (CAD) em redes 
de comunicação. 
 
 
Habilidades: 
Utilizar técnicas específicas de 
desenho técnico.  
 Elaborar desenho técnico de 
redes de comunicação.  
 Selecionar recursos de 
softwares gráficos.  
Aplicar os comandos básicos 
de desenho assistido por 
computador (CAD) em redes 
de comunicação. 
 

Observação direta do 
desempenho do aluno. 
Exercícios executados  
durante as aulas. 
Avaliação prática. 
 
 
 
 
 
 
Observação direta do 
desempenho do aluno. 
Exercícios executados  
durante as aulas. 
Avaliação prática. 
 

Demonstrar conceitos de 
interpretação de desenhos e 
representações gráficas 
utilizando fundamentos 
matemáticos e geométricos. 
Participar e interagir na 
atividade proposta. 
Interar, discutir, propor 
soluções. 
 
 
Demonstrar conceitos de 
aplicação softwares gráficos 
em desenhos de redes de 
comunicação e interpretar 
resultados. 
Participar e interagir na 
atividade proposta. 
Interar, discutir, propor 
soluções. 
 
 
 
 
 

Correlaciona as técnicas de 
desenho técnico com 
fundamentos geométricos na 
realização da atividade 
proposta com a aplicação do 
software. 
 
 
 
 
 
Apresenta e avalia resultados 
da aplicação do software, na 
realização da atividade 
proposta. 
Correlaciona as técnicas de 
desenho técnico com 
fundamentos geométricos na 
realização da atividade 
proposta com a aplicação do 
software. 
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V – 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 pelo professor – Teoria e exercícios. 

Recursos audiovisuais. 

 
VI – 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. 
 
 

VII – Identificação: 

Nome do professor: ANDRÉ GUARALDO JÚNIOR 

Assinatura: 

Nome do professor: GERALDO RAMOS DE LELIS 

Assinatura:                                                                                                            Data: 09/02/2015 

 
VIII – Parecer do Coordenador de Curso:  

Após análise, atestamos que o PTD – Plano de Trabalho Docente do 1° módulo do 
curso Técnico em Telecomunicações 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: Paulo Fernando Rosa de Vilhena 

 

 

Assinatura:                                                                                        Data: 17/03/2015       

 

              

 



 

___________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2015 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etec  

Etec: DR. JÚLIO CARDOSO 

Código: 78 Município: Franca - SP 

Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação 

Habilitação Profissional: Técnico em Telecomunicações. 

Qualificação: Sem certificação técnica 

Componente Curricular: FUNDAMENTOS DE ELETRICIDADE 

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. 

Plano de Trabalho Docente – 2015 
 

Ensino Técnico 
1° Semestre 
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Identificar e avaliar sistemas de telecomunicações.   
Interpretar desenhos, esquemas, leiaute e projetos de sistemas de 
telecomunicações.  Correlacionar os tipos e dispositivos de redes e sistemas de 
comunicação de dados.   
Identificar e avaliar os diversos tipos de dispositivos utilizados nos sistemas de 
telecomunicações.   
Executar e coordenar serviços de montagem, instalação, testes, ensaios e 
manutenção em sistemas de telecomunicações.  
Avaliar a capacidade e planejar a qualificação da equipe de trabalho.   

Especificar e dimensionar dispositivos e materiais usados em sistemas de 

telecomunicações. Desenvolver projetos de circuitos utilizados nos sistemas de 

telecomunicações 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

 
Componente Curricular: Fundamentos de Eletricidade                                                                                                                  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 
 

2.
1 
 

2.
2 
 

3.
1 
 
 

4.
1 
4.
2 
 

4.

Relacionar as grandezas elétricas física e 
matematicamente. 
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 Fundamentais de 
Eletricidade 
tensão;  corrente elétrica;  efeitos 
ocasionados pela passagem da 
corrente elétrica;  resistência elétrica;   
 
1ª e 2ª Lei de Ohm 
Potência elétrica; consumo de 
energia elétrica    
Características construtivas; 
resistores ôhmicos; resistores não 
ôhmicos; resistores fixos; 
especificações de resistores: o 
código de cores; a potência 
resistores variáveis: os 
potenciômetros (linear, logarítmico)    
 
Associação de resistores: série; 
paralela;  mista;  estrela;  triângulo;  
conceito de resistor equivalente;    
 
Leis de Kirchhoff:  1ª Lei ou Lei dos 
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3 
 
 
 
 
 
 
 

 Nós;  2ª Lei ou Lei das Malhas    
 
Multímetro: analógico; digital; 
medições das principais grandezas 
elétricas 

tensão; corrente; resistência 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Fundamentos de Eletricidade                                                                                             Módulo: I 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Relacionar as grandezas 
elétricas física e 
matematicamente. 
Efetuar cálculos 
matemáticos.   
Identificar os 
componentes e os 
elementos básicos dos 
circuitos. 

Realizar montagem de 
circuitos básicos 

Conceitos Fundamentais de 
Eletricidade: 
tensão;  corrente elétrica;  
efeitos ocasionados pela 
passagem da corrente 
elétrica;  resistência elétrica;  
potência elétrica;  consumo 
de energia elétrica   

 
 

Aula expositiva 
 

 
09 / 02 a 25 / 02 

Identificar os 
componentes e os 
elementos básicos dos 
circuitos. 

 

Características construtivas;  
resistores ôhmicos;  
resistores não ôhmicos;  
resistores fixos;  
especificações de resistores: 
o código de cores; o 
potência  resistores 
variáveis: o potenciômetros 
(linear, logarítmico)    

 

Aula expositiva 
Aulas práticas de laboratório 

 
26 / 02 a 17 / 03 
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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. 

Multímetro: analógico; 
digital; 
Medições das principais 
grandezas elétricas: tensão; 
corrente; resistência 

Aula expositiva 
Resolução de Problemas 
Aulas práticas de laboratório 

 
18 / 03 a 07 / 04 
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Relacionar as grandezas 
elétricas física e 
matematicamente. 
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. 

 

1 º e 2 º Lei de Ohm. 
Potência elétrica; consumo 
de energia elétrica    

 

Aula expositiva 
Resolução de Problemas 
Aulas práticas de laboratório 

 
08 / 04 a 05 / 05 
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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. 

 

Associação de resistores: 
série; paralela; mista; 
estrela; triângulo; conceito 
de resistor equivalente;    

 

Aula expositiva 
Resolução de Problemas 
Aulas práticas de laboratório 

 
06 / 05 a 27/ 05 
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Relacionar as grandezas 
elétricas física e 
matematicamente. 
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. 

 

Leis de Kirchhoff: 1ª Lei ou 
Lei dos Nós; 2ª Lei ou Lei 
das Malhas    

 

Aula expositiva 
Resolução de Problemas 
Aulas práticas de laboratório 

 
28 / 05 a 16 / 06 
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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 

Multímetro: analógico; 
digital; 
medições das principais 
grandezas elétricas: tensão; 
corrente; resistência 

Aula expositiva 
Aulas práticas de laboratório 

 
17 / 06 a 07 / 07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 
Procedimentos 
de Avaliação1 

Critérios de Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 
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Executar cálculos 
com grandezas 
elétricas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretar 
esquemas 
eletroeletrônicos e 
montar circuitos 
básicos.     

Habilidades: 
Relacionar as grandezas elétricas física e 
matematicamente. 
Efetuar cálculos matemáticos.   
Bases Tecnológicas: 
Conceitos Fundamentais de Eletricidade 
tensão;  corrente elétrica;  efeitos 
ocasionados pela passagem da corrente 
elétrica;  resistência elétrica;   
1ª e 2ª Lei de Ohm 
Potência elétrica;  consumo de energia 
elétrica    
Características construtivas; resistores 
ôhmicos; resistores não ôhmicos;  
resistores fixos;  especificações de 
resistores: o código de cores; o potência  
resistores variáveis: o potenciômetros 
(linear, logarítmico)    
Associação de resistores: série; paralela;  
mista;  estrela;  triângulo;  conceito de 
resistor equivalente;    
Leis de Kirchhoff: 1ª Lei ou Lei dos Nós; 
2ª Lei ou Lei das Malhas    
 
Habilidades: 
Realizar montagem de circuitos básicos. 
Bases Tecnológicas: 
1ª e 2ª Lei de Ohm 

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

Demonstrar criatividade e 
raciocínio lógico.  
Interagir, discutir e propor 
soluções. 
Capacidade para executar 
cálculos com grandezas 
elétricas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demonstrar conceitos, 
criticidade, criatividade, 
raciocínio lógico, clareza e 
interpretar resultados;. 
Participar e interagir na 

Desempenho que 
evidencie: 

a) criatividade e o 
raciocínio lógico; 

b) capacidade para 
executar cálculos 
com grandezas 
elétricas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desempenho que 
evidencie: 

a) conceitos, 
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Selecionar 
instrumentos e 
equipamentos de 
medição e teste.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Efetuar ensaios, 
respeitando as 
características e 
limitações técnicas 

Potência elétrica;  consumo de energia 
elétrica    
Associação de resistores:  série;  paralela;  
mista;  estrela;  triângulo;  conceito de 
resistor equivalente;    
Leis de Kirchhoff: 1ª Lei ou Lei dos Nós; 
2ª Lei ou Lei das Malhas    
Multímetro: analógico;  digital; 
medições das principais grandezas 
elétricas: tensão; corrente; resistência   
 
 
 
Habilidades: 
Aplicar metodologia de correta utilização 
de equipamentos e instrumentos de 
medição. 
Adotar uma postura adequada ao 
ambiente laboratorial, demonstrando 
organização, asseio e responsabilidade. 
Bases Tecnológicas: 
Multímetro: analógico; digital; 
medições das principais grandezas 
elétricas: tensão; corrente; resistência 
 
 
Habilidades: 
Realizar montagem de circuitos básicos.   

direta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atividade 
Experimental; 
Relatórios; 
Observação 
direta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atividade 
Experimental; 
Relatórios; 

atividade proposta; 
Comparar os resultados 
obtidos na prática com os 
padrões teóricos ou 
nominais. 
Demonstrar capacidade 
para interpretar circuitos 
eletroeletrônicos e montar 
circuitos básicos. 
 
 
Demonstrar conhecimento 
dos multímetros analógico 
e digital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participar e interagir na 
atividade proposta; 
Discutir e propor 
soluções; 

criticidade, 
criatividade, 
raciocínio lógico e 
clareza; 

b) capacidade para 
interpretar 
resultados; 

c) participação e 
interação na 
atividade proposta; 

d) capacidade para 
interpretar circuitos 
eletroeletrônicos e 
montar circuitos 
básicos. 

    
Desempenho que 
evidencie o conhecimento 
dos multímetros analógico 
e digital. 
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de componentes e 
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. 
Bases Tecnológicas: 
Características construtivas;  resistores 
ôhmicos;  resistores não ôhmicos;  
resistores fixos;  especificações de 
resistores: o código de cores; o potência  
resistores variáveis: o potenciômetros 
(linear, logarítmico)    
Associação de resistores:  série;  paralela;  
mista;  estrela;  triângulo;  conceito de 
resistor equivalente;    
Leis de Kirchhoff:  1ª Lei ou Lei dos Nós;  
2ª Lei ou Lei das Malhas    
Multímetro:  analógico;  digital 

Observação 
direta. 

Comparar os resultados 
obtidos na prática com os 
padrões teóricos ou 
nominais 

 
Desempenho que 
evidencie: 

a) conceitos, 
criticidade, 
criatividade, 
raciocínio lógico e 
clareza; 

b) capacidade para 
interpretar 
resultados; 

c) participação e 
interação na 
atividade proposta; 

capacidade para 
interpretar circuitos 
eletroeletrônicos e montar 
circuitos básicos. 
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V – 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.  
 

 

VI – 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. 

 

VII – Identificação: 

Nome do professor: CLÁUDIO RUI MATEUS CALEIRO 

Assinatura:                                                                                        Data: 09/02/2015 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Curso: 

Após análise, atestamos que o PTD – Plano de Trabalho Docente do 1° módulo do 
curso Técnico em telecomunicações 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: Paulo Fernando Rosa de Vilhena 

 

 

Assinatura:                                                                                        Data: 17/03/2015       
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Etec Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação 

Habilitação Profissional: Técnico em Telecomunicações 

Qualificação: Sem qualificação Módulo: I 

Componente Curricular: Inglês Instrumental 

C.H. Semanal: 2,5 Professor: William Fernando Ferreto 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à 
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das 
competências previstas nesse componente curricular. 
- Interpretar textos técnicos em inglês; 
- Especificar elementos normalizados e padronizados consultando catálogos, propagandas e 
textos específicos da área; 
- Elaborar relatórios 
- Especificar elementos normalizados e padronizados. 
 

Plano de Trabalho Docente – 2015 

 
Ensino Técnico 

1º Semestre 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular. 
   Componente Curricular: Inglês Instrumental                                                                  Módulo: I 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 

Identificar a importância da língua inglesa 
em processos de comunicação aplicados 
na área de Telecomunicações. 
  
Interpretar documentos, manuais e textos 
técnicos e científicos em língua inglesa. 
  
Contextualizar informações necessárias 
para elaboração de textos técnicos em 
língua inglesa. 

1.1 

 

1.2 

 

 

2 

3.1 

 

3.2 

 

3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinguir as estruturas gramaticais básicas em te 
xtos de língua inglesa voltados à área de 
Telecomunicações.  
Utilizar dados linguísticos da língua inglesa 
aplicados na leitura instrumental.  
 Utilizar a língua inglesa na leitura de textos 
específicos da área de Telecomunicações.  
Selecionar informações da área de 
Telecomunicações em diversas mídias.  
Utilizar dicionários, glossários e listas técnicas em 
diversas mídias.  
Traduzir informações essenciais de um data book, 

data sheet, manual e ficha técnica para a língua 

materna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
5 

Técnicas de leitura e compreensão de 
textos:  
Skimming;  
Scanning;  
Seletividade 
  
Facilitadores de leitura:  
prediction;  
cognates;  
repeated words;  
Typographical evidences; use of dictionary. 
 
 Fundamentos da leitura aplicada a textos:  
vocabulário técnico e expressões 
específicas da área de Telecomunicações;  
terminologia internacional, padrões e 
normas; referencia contextual  
 
 Fundamentos do gênero textual aplicado 
aos exemplares da área de 
Telecomunicações: processos de formação 
de palavras: os sufixos e prefixos  
grupos nominais;voz passiva, tempos 
verbais  
 
 Utilização otimizada de dicionários em geral 

como fontes de pesquisa. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Inglês Instrumental                                                                               Módulo: I 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Distinguir as estruturas 
gramaticais básicas em textos 
de língua inglesa voltados à 
área de Telecomunicações.  
Utilizar dados linguísticos da 
língua inglesa aplicados na 
leitura instrumental.  
 

Fundamentos do gênero textual 
aplicado aos exemplares da área 
de Telecomunicações: processos 
de formação de palavras: os 
sufixos e prefixos, grupos 
nominais, voz passiva, tempos 
verbais. 
 

Estudo gramatical e realização de atividades 
práticas utilizando textos em língua inglesa de 
nível básico; 
Estudo dirigido; 
Aulas expositivas. 
Avaliações individuais 
Trabalho em grupos 

10/02 a 03/03 
 

Utilizar a língua inglesa na 
leitura de textos específicos da 
área de Telecomunicações.   
 

 Técnicas de leitura e 
compreensão de textos:  
Skimming;  
Scanning;  
Seletividade 
 

Análise de textos técnicos em língua inglesa com 
foco nas técnicas de leituras contempladas nas 
bases tecnológicas. 
Estudo dirigido; 
Aulas expositivas. 
Apresentação de seminários sobre a utilização do 
inglês nos textos técnicos. 
Atividades de recuperação 

10/03 a 24/03 

 
Utilizar a língua inglesa na 
leitura de textos específicos da 
área de Telecomunicações.      
 

 Facilitadores de leitura:  
prediction;  
cognates;  
repeated words;  
Typographical evidences 

Estudo sobre a formação de palavras. Foco 
gramatical: Prefixos e Sufixos 
Aulas expositivas. 
Avaliação individual 
Atividades de recuperação 

31/03 a 14/04 

 
Utilizar dicionários, glossários e 
listas técnicas em diversas 
mídias.  
 

Utilização otimizada de dicionários 
em geral como fontes de 
pesquisa. 

Produção textual dirigida; 
Aulas expositivas focando a utilização dos 
dicionários e glossários de termos técnicos da 
área de Telecomunicações. 

21/04 a 19/05 
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Selecionar informações da 
área de Telecomunicações em 
diversas mídias e traduzir 
informações essenciais de um 
data book, data sheet, manual 
e ficha técnica para a língua 
materna.  
  

Fundamentos da leitura aplicada a 
textos:  
vocabulário técnico e expressões 
específicas da área de 
Telecomunicações; terminologia 
internacional, padrões e normas; 
referencia contextual  
 

Estudo dirigido com foco na tradução de 
elementos componentes linguísticos no inglês para 
a língua materna. 
Aulas expositivas. 
Produção Textual dirigida. 

26/05 a 16/06 

Utilizar a língua inglesa na 
leitura de textos específicos da 
área de Telecomunicações 

Fundamentos do gênero textual 
aplicado aos exemplares da área 
de Telecomunicações: processos 
de formação de palavras: os 
sufixos e prefixos, grupos 
nominais, voz passiva, tempos 
verbais. 
 

Estudo dirigido; 
Aulas expositivas. 
Avaliações individuais 
Trabalho em grupos 

23/06 a 07/07 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular: Inglês Instrumental                                                                                    Módulo: I 
 

Competência 
 

Indicadores de Domínio 
Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

Identificar a importância da 
língua inglesa em processos 
de comunicação aplicados na 
área de Telecomunicações. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizar a língua inglesa nas 

situações de comunicação em 

um contexto de 

Telecomunicações. 

 Bases Tecnológicas: 

Leitura e compreensão 

(Skimming, scanning e 

seletividade)  

Facilitadores de leitura : 

prediction, cognates, Repeated 

words, typographical evidences 

and use of dictionary – Texts 

for comprehension  

 

Estudo dirigido. 
Atividades em grupos. 
Participação efetiva nos 
debates e discussão sobre 
os temas abordados. 
Realização das atividades 
propostas; 
Avaliação escrita; 
Avaliação contínua. 

Comunicar-se de maneira 
objetiva e clara, fazendo com 
que o interlocutor entenda 
integralmente a mensagem. 

Uso adequado da linguagem 
e desenvolvimento positivo da 
habilidade de comunicação. 
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Competência 
 

Indicadores de Domínio Instrumentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Interpretar documentos, 
manuais e textos técnicos e 
científicos em língua inglesa. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distinguir as estruturas 
gramaticais básicas em textos 
de língua inglesa voltados à 
área de Telecomunicações.  
Utilizar dados linguísticos da 
língua inglesa aplicados na 
leitura instrumental.  
 

Bases Tecnológicas: 

 

Fundamentos do gênero textual 
aplicado aos exemplares da 
área de Telecomunicações: 
processos de formação de 
palavras: os sufixos e prefixos  
grupos nominais;voz passiva, 
tempos verbais  
 

 
 

Estudo dirigido. 
Participação efetiva nos 
debates e discussão sobre 
os temas abordados. 
Realização das atividades 
propostas; 
Avaliação escrita; 
Avaliação contínua. 

Leitura e interpretação dos 
manuais e textos técnicos em 
nível básico. 

Uso adequado da linguagem 
e desenvolvimento positivo da 
habilidade de interpretação de 
textos técnicos e suas 
nomenclaturas. 
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Competência 
 

Indicadores de Domínio Instrumentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Contextualizar informações 
necessárias para elaboração 
de textos técnicos em língua 
inglesa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizar a língua inglesa na 
leitura de textos específicos da 
área de Telecomunicações.  
Selecionar informações da área 
de Telecomunicações em 
diversas mídias.  
Utilizar dicionários, glossários e 
listas técnicas em diversas 
mídias.  
Traduzir informações 

essenciais de um data book, 

data sheet, manual e ficha 

técnica para a língua materna.  

 
Bases Tecnológicas: 

 

Fundamentos da leitura 
aplicada a textos:  
vocabulário técnico e 
expressões específicas da área 
de Telecomunicações;  
terminologia internacional, 
padrões e normas; referencia 
contextual  
Utilização otimizada de 
dicionários em geral como 
fontes de pesquisa. 
Fundamentos da leitura 
aplicada a textos:  
vocabulário técnico e 
expressões específicas da área 
de Telecomunicações;  

Estudo dirigido. 
Participação efetiva nos 
debates e discussão sobre 
os temas abordados. 
Atividades realizadas em 
grupos. 
Realização das atividades 
propostas; 
Avaliação escrita; 
Avaliação contínua. 

Capacidade de comunicar-se 
de maneira objetiva e clara, 
fazendo com que o 
interlocutor entenda 
integralmente a mensagem. 

Uso adequado da linguagem 
e desenvolvimento positivo da 
habilidade de leitura 
instrumental. 
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terminologia internacional, 
padrões e normas; referencia 
contextual  
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Apostila elaborada pelo docente; 
Textos retirados da Internet; 
Textos de livros específicos para Inglês Instrumental. 
MUNHOZ, Rosângela. INGLÊS INSTRUMENTAL: Estratégias de leitura. São Paulo: 2003. 

 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua e Paralela (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. 

 
 

VII– Identificação: 

Nome do professor: William Fernando Ferreto 

Assinatura:                                                                                        Data:  

 

VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

Após análise, atestamos que o PTD – Plano de Trabalho Docente do 1° módulo do curso Técnico em 
Telecomunicações 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: Paulo Fernando Rosa de Vilhena 

 

 

Assinatura:                                                                                        Data: 17/03/2015       
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Etec: DR. JÚLIO CARDOSO 

Código: 078  Município: Franca 

Eixo Tecnológico: INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Habilitação Profissional: TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES 

Qualificação: Sem qualificação técnica 

Componente Curricular: ONDAS ELETROMAGNÉTICAS  

Módulo: I C. H. Semanal: 2,5 

Professor: WADY ELIAS NETO 

                              

 

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 
Interpretar desenhos, esquemas, leiaute e projetos de sistemas de telecomunicações. 
Executar e coordenar serviços de montagem, instalação, testes, ensaios e manutenção em 
sistemas de telecomunicações. 
Identificar e respeitar os direitos e deveres de cidadania.  

Plano de Trabalho Docente – 2015 

 
Ensino Técnico 

1° Semestre 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 
Componente Curricular: ONDAS ELETROMAGNÉTICAS                                                                                             Módulo: I  
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

   
Nº  

 
Bases Tecnológicas 

1 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 

Compreender os princípios que regem os 
fenômenos eletrostáticos e 
eletromagnéticos. 
  
Avaliar o campo magnético criado por 
correntes elétricas. 
 
Interpretar e relacionar fatores que influem 
na variação do campo magnético.  
 
Analisar os conceitos em antenas.  

1 
 
 
2 
 
 

3.1 
 

3.2 
 

3.3 
 
 
4 

 

Identificar os conceitos básicos de fenômenos 
eletrostáticos. 
 
Identificar os conceitos básicos de fenômenos 
magnéticos.  
 
Identificar os conceitos básicos de fenômenos 
eletromagnéticos. 
Calcular a intensidade de campo magnético 
produzido por corrente elétrica.  
Identificar os conceitos de ondas 
eletromagnéticas. 
 
Aplicar os conceitos em antenas.  

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
5 
 
6 

 
 

 

Noções básicas de eletrostática:  
1.1 cargas;  
1.2 força;  
1.3 campo elétrico.  
 
Magnetismo:  
2.1 campo;  
2.2 indução;  
2.3 fluxo.  
 
Eletromagnetismo: 
3.1 campo magnético criado por correntes 
elétricas; 
3.2 condutor reto; 
3.3 bobinas e solenoides:  
3.3.1 especificação;  
3.3.2 características;  
3.3.3 aplicações  
 
Leis de Faraday, Lenz e Ampére 
 
Correntes de Foucault  
 
Ondas eletromagnéticas: aplicação em 
antenas e áudio (aro magnético)  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: ONDAS ELETROMAGNÉTICAS                                                                                             Módulo: I  
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Identificar os conceitos básicos 
de fenômenos eletrostáticos. 

Noções básicas de eletrostática: 
Cargas, força e campo elétrico.  
 

Aula expositiva sobre noções básicas de 
eletrostática; 
Questionário de fixação dos conceitos; 
Comentário do questionário com revisão de 
conteúdo visando a avaliação;  
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 

Retomada de conteúdo. 

09/02 a 13/03 

Identificar os conceitos básicos 
de fenômenos magnéticos.  
 

Magnetismo: Campo, indução, 
fluxo e força magnética. 
 

Aula expositiva sobre magnetismo; 
Questionário de fixação dos conceitos; 
Comentário do questionário com revisão de 
conteúdo visando a avaliação;  
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 

Retomada de conteúdo. 

 
16/03 a 10/04 

 

Identificar os conceitos básicos 
de fenômenos magnéticos.  
Identificar os conceitos básicos 
de fenômenos 
eletromagnéticos. 
Calcular a intensidade de 
campo magnético produzido 
por corrente elétrica.  
Identificar os conceitos de 
ondas eletromagnéticas. 
 

Eletromagnetismo: Campo 
magnético criado por correntes 
elétricas. 
indutores: especificação, 
características e aplicações. 
  

Aula expositiva sobre eletromagnetismo; 
Questionário de fixação dos conceitos; 
Comentário do questionário com revisão de 
conteúdo visando a avaliação;  
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 

Retomada de conteúdo. 

13/04 a 15/05 
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Identificar os conceitos básicos 
de fenômenos magnéticos.  
Identificar os conceitos básicos 
de fenômenos 
eletromagnéticos. 
Calcular a intensidade de 
campo magnético produzido 
por corrente elétrica.  
Identificar os conceitos de 
ondas eletromagnéticas. 
 

Lei de Faraday 
Lei de Ampère 

Lei de Lenz 
  

Aula expositiva sobre conceitos de 
eletromagnetismo e leis de aplicação; 
Questionário de fixação dos conceitos; 
Comentário do questionário com revisão de 
conteúdo visando a avaliação;  
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo. 

18/05 a 03/06 

Identificar os conceitos básicos 
de fenômenos 
eletromagnéticos. 
Calcular a intensidade de 
campo magnético produzido 
por corrente elétrica.  
Identificar os conceitos de ondas 

eletromagnéticas. 

Correntes de Foucault  

Aula expositiva sobre correntes de Foucault e 
perdas eletromagnéticas; 
Questionário de fixação dos conceitos; 
Comentário do questionário com revisão de 
conteúdo visando a avaliação;  
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo. 

 
08/06 a 12/06 

Identificar os conceitos básicos 
de fenômenos 
eletromagnéticos. 
Calcular a intensidade de 
campo magnético produzido 
por corrente elétrica.  
Identificar os conceitos de 
ondas eletromagnéticas. 
Aplicar os conceitos em 
antenas. 

Ondas eletromagnéticas: 
aplicação em antenas e áudio (aro 
magnético)  
 

Aula expositiva sobre aplicação de ondas 
eletromagnéticas; 
Questionário de fixação dos conceitos; 
Comentário do questionário com revisão de 
conteúdo visando a avaliação;  
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo. 

15/06 a 19/06 
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Identificar os conceitos básicos 
de fenômenos eletrostáticos. 
Identificar os conceitos básicos 
de fenômenos magnéticos.  
Identificar os conceitos básicos 
de fenômenos 
eletromagnéticos. 
Calcular a intensidade de 
campo magnético produzido 
por corrente elétrica.  
Identificar os conceitos de 
ondas eletromagnéticas. 
 

Projeto Motor e Gerador 

Aula expositiva sobre motores e geradores; 
Questionário de fixação dos conceitos; 
Comentário do questionário com revisão de 
conteúdo visando a avaliação;  
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo. 

22/06 a 07/07 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 
Competência 

 
Indicadores de Domínio 

Instrumentos de 
Avaliação 

Critérios de Desempenho Evidências de 
Desempenho 

Compreender os princípios 
que regem os fenômenos 
eletromagnéticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habilidades: 
Identificar os conceitos básicos 
de fenômenos eletrostáticos. 
Identificar os conceitos básicos 
de fenômenos magnéticos.  
Identificar os conceitos básicos 
de fenômenos 
eletromagnéticos. 
Calcular a intensidade de 
campo magnético produzido 
por corrente elétrica.  
Identificar os conceitos de 
ondas eletromagnéticas. 
Base Tecnológica:  
Noções básicas de 
eletrostática: cargas, força e 
campo elétrico. 
Magnetismo: campo, indução, 
fluxo e força magnética. 
Eletromagnetismo: campo 
magnético criado por correntes 
elétricas, indutores: 
especificação, características e 
aplicações. 
 
 
 
 

Avaliação escrita, trabalhos 
em sala de aula e 
extraclasse, apresentação 
de relatórios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compreensão dos princípios 
eletromagnéticos;  
Elaborar conclusões 
coerentes com o tema 
estudado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compreende os princípios 
eletromagnéticos; 
Apresenta relatórios 
coerentes com os princípios 
eletromagnétcos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC 

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2015 

 
 

Avaliar o campo  magnético 
criado por correntes elétricas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretar fatores que influem 
na variação do campo 
magnético. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habilidades:  
Identificar os conceitos básicos 
de fenômenos eletrostáticos. 
Identificar os conceitos básicos 
de fenômenos magnéticos.  
Identificar os conceitos básicos 
de fenômenos 
eletromagnéticos. 
Calcular a intensidade de 
campo magnético produzido 
por corrente elétrica.  
Identificar os conceitos de 
ondas eletromagnéticas. 
Bases Tecnológicas: 
Eletromagnetismo: campo 
magnético criado por correntes 
elétricas, indutores: 
especificação, características e 
aplicações. 
Lei de Lenz, conceito de tensão 
induzida. 
 
Habilidades:  
Identificar os conceitos básicos 
de fenômenos magnéticos.  
Identificar os conceitos básicos 
de fenômenos 
eletromagnéticos. 
Calcular a intensidade de 
campo magnético produzido 
por corrente elétrica.  
Identificar os conceitos de 
ondas eletromagnéticas. 
Base Tecnológica:  
Eletromagnetismo: campo 
magnético criado por correntes 

Avaliação escrita, trabalhos 
em sala de aula e 
extraclasse, apresentação 
de relatórios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação escrita, trabalhos 
em sala de aula e 
extraclasse, apresentação 
de relatórios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacidade para avaliar o 
campo magnético criado por 
correntes elétricas; 
Elaborar conclusões 
coerentes com o tema 
estudado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacidade para interpretar 
os fatores que influem na 
variação do campo 
magnético; 
Elaborar conclusões 
coerentes com o tema 
estudado. 
 
 
 
 
 
 
 

Demonstra ter capacidade 
para avaliar o campo 
magnético criado por 
correntes elétricas. 
Apresenta relatórios 
coerentes com o tema 
magnético criado por 
correntes elétricas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demonstra ter capacidade 
para interpretar os fatores que 
influem na variação do campo 
magnético. 
Apresenta relatórios 
coerentes referentes a campo 
magnético. 
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Analisar os circuitos 
magnéticos 
 
 
 
 
 
 

elétricas, indutores: 
especificação, características e 
aplicações. 
 
Habilidade:   
Identificar os conceitos básicos 
de fenômenos magnéticos.  
Identificar os conceitos básicos 
de fenômenos 
eletromagnéticos. 
Calcular a intensidade de 
campo magnético produzido 
por corrente elétrica.  
Identificar os conceitos de 
ondas eletromagnéticas. 
Base Tecnológica:  
Correntes de Foucault e 
histerese. 
Dispositivos eletromagnéticos. 

 
 
 
 
Avaliação escrita, trabalhos 
em sala de aula e 
extraclasse, apresentação 
de relatórios. 
 

 
 
 
 
Capacidade para analisar os 
circuitos magnéticos; 
Elaborar conclusões 
coerentes com o tema 
estudado. 
 

 
 
 
 
Demonstra ter capacidade 
para analisar os circuitos 
magnéticos. 
Apresenta relatórios 
coerentes ao entendimento de 
circuitos magnéticos. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Apostilas Elaboradas pelos professores. 
Manual Técnico Centro Paula Souza 
Eletrônica: Máquinas e Instalações Elétricas 
Autores: Guiseppe Giovanni Massimo Gozzi e Tera Miho Shiozaki Parede 
Editora: Fundação Padre Anchieta – Ano: 2011 

 
VI – 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. 
 
 

VII– Identificação: 

Nome do professor: WADY ELIAS NETO 

 

Assinatura:                                                                                                                        Data: 09/02/2015. 

 

 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

Após análise, atestamos que o PTD – Plano de Trabalho Docente do 1° módulo do curso 
Técnico em Telecomunicações 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: Paulo Fernando Rosa de Vilhena 

 

 

Assinatura:                                                                                        Data: 17/03/2015       
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Etec  

Etec: DR. JÚLIO CARDOSO 

Código: 078  Município: Franca 

Eixo Tecnológico: INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Habilitação Profissional: TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES 

Qualificação: Sem qualificação técnica 

Componente Curricular: SISTEMAS ANALÓGICOS I (Prática) 

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 desenhos, esquemas, leiaute e projetos de sistemas de 
telecomunicações. 
Identificar e avaliar os diversos tipos de dispositivos utilizados nos sistemas de 
telecomunicações. 
Executar e coordenar serviços de montagem, instalação, testes, ensaios e 
manutenção em sistemas de telecomunicações. 
Especificar e dimensionar dispositivos e materiais usados em sistemas de 
telecomunicações. 

Plano de Trabalho Docente – 2015 
 

Ensino Técnico 
1° Semestre 
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Identificar e respeitar os direitos e deveres de cidadania. 
Desenvolver projetos de circuitos utilizados nos sistemas de telecomunicações.  
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

 

Componente Curricular: SISTEMAS ANALÓGICOS I                                                                         Módulo: I 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

01 
 
 

02 
 
 

03 
 

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.

Identificar as principais características 
das ondas  
senoidais.  
Realizar experimentos em laboratório 
visando a  
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.  
  

01 
 
 
 

02 
 
 
 
 

03 
 
 

04 
 
 
 

05 
 
 
 

06 
 

 

Osciloscópio, gerador de funções e 
freqüencímetro (freqüência, período 
e  
amplitude) . 
 
Experiências com medições                  
das características de ondas 
senoidais: período, freqüência e 
valores relacionados a  
amplitude.  
  
Transformadores: relação de 
transformação.  
  
 
Capacitores: Características e curvas 
de carga e descarga dos 
capacitores. 
 
 
Semicondutores:                                             
Diodo de Junção PN 
Polarização. 
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1 
 
 

3.
2 
 

3.
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborar esboços, desenhos de circuitos  
eletrônicos básicos retificadores com e 
sem filtro  
capacitivo.  
Relacionar as diversas característicasdo 
Diodo Zener. 
Verificar os parâmetros de uma fonte de 
alimentação retificada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

07 
 

 
08 

 
 
 
 

09 
 
 
 
 
 

10 

  
 Diodo emissor de luz (LED). 
 
 
Circuitos Retificadores: 
- Meia Onda. 
- Onda Completa.  
Estabilização: 
- Diodo Zener. 
- Circuitos integrados (CI). 
- Reguladores de tensão. 
 
Fontes de Alimentação:  
- circuitos retificadores.   
- filtro capacitivo.  
- Reguladores de tensão 
 
 
Projeto prático envolvendo tópicos 
da base tecnológica 
-Sugestão: Montagem da fonte. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 

Componente Curricular: SISTEMAS ANALÓGICOS I                                                                                      Módulo: I 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Realizar experimentos em 
laboratório visando a  
utilização de instrumentos 
e equipamentos de 
medição.  
 

Osciloscópio, gerador de 
funções e freqüencímetro 
(freqüência, período e 
amplitude). 
 

Aulas práticas demonstrativas. 
Aulas práticas com medições por equipe. 
Elaboração de relatórios.  

 
09/02 a 06/03 

Identificar as principais 
características das ondas  
senoidais 

 Experiências com medições                  
das características de ondas 
senoidais: período, 
freqüência e valores 
relacionados a  
amplitude.  
  
 

Aulas práticas demonstrativas. 
Aulas práticas com medições por equipe. 
Elaboração de relatórios. 
Retomada de conteúdo.  

 
09/03 a 20/03 

Realizar experimentos em 
laboratório visando a 
utilização de instrumentos 
e equipamentos de 
medição.  
 

Experiências com medições                  
das características de ondas 
senoidais: período, 
freqüência e valores 
relacionados a  
amplitude.  
  
 

Aulas práticas demonstrativas. 
Aulas práticas com medições por equipe. 
Elaboração de relatórios. 
Retomada de conteúdo 

 
09/03 a 20/03 
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Elaborar relatórios 
técnicos, com base nos 
experimentos em 
laboratório.  
  
 

Transformadores: relação de 
transformação.  
  
 

Aulas práticas demonstrativas. 
Aulas práticas com medições por equipe. 
Elaboração de relatórios. 
Retomada de conteúdo 

 
23/03 a 02/04 

Elaborar relatórios 
técnicos, com base nos  
experimentos em 
laboratório. 

Capacitores: Características 
e curvas de carga e 
descarga dos capacitores. 
 
 
 

Aulas práticas com medições por equipe. 
Elaboração de relatórios. 
Avaliação Prática.  

06/04 a 17/04 

Identificar especificações 
em tabelas, manuais e  
catálogos de fabricantes 
dos componentes 
semicondutores.  
 

Semicondutores:                                             
Diodo de Junção PN 
Polarização. 
  
 

Aulas práticas demonstrativas. 
Aulas práticas com medições por equipe. 
Elaboração de relatórios. 
Retomada de conteúdo 

 
20/04 a 30/04 

Identificar especificações 
em tabelas, manuais e  
catálogos de fabricantes 
dos componentes 
semicondutores.  
 

 Diodo emissor de luz (LED): 
- visível. 
- infravermelho. 
- laser. 
 

 Aulas práticas com medições por equipe. 
Elaboração de relatórios. 
Avaliação Prática. 

 
04/05 a 15/05 
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Utilizar e testar os 
componentes 
semicondutores  
de acordo com as 
especificações técnicas.  
  
 

Circuitos Retificadores: 
- Meia Onda. 
- Onda Completa.  
 

Aulas práticas com medições por equipe. 
Elaboração de relatórios. 
Avaliação Prática. 
Retomada de conteúdo. 

 
18/05 a 29/05 

Verificar os parâmetros 
de uma fonte de 
alimentação retificada 

Estabilização: 
- Circuitos integrados (CI). 
- Reguladores de tensão. 
 
 

Aulas práticas com medições por equipe. 
Elaboração de relatórios. 
Avaliação Prática. 
Retomada de conteúdo. 

 
01/06 a 19/06 

Verificar os parâmetros 
de uma fonte de 
alimentação retificada 

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

Aulas práticas com medições por equipe. 
Elaboração de relatórios. 
Avaliação Prática. 
Retomada de conteúdo. 

 
22/06 a 07/07 

Verificar os parâmetros 
de uma fonte de 
alimentação retificada 

Projeto prático envolvendo 
tópicos 
da base tecnológica 
-Sugestão: Montagem da 
fonte. 
 

 

Desenvolvimento do projeto de uma fonte 
retificada com filtro capacitivo. 
Feitura do Lay-out. 
Montagem da Placa. 
Testes e Ensaios. 

18/05 a 07/07 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

Executar testes e 
ensaios de circuitos 
eletrônicos básicos.  
   
 
 
 
 

Habilidades: 
Realizar experimentos em 
laboratório visando a  
utilização de instrumentos 
e equipamentos de 
medição.  
Elaborar relatórios 
técnicos, com base nos  

Avaliação Prática. 
Observação direta do 
desempenho do aluno. 
Elaboração de relatórios 
técnicos. 
 
 
 

Demonstrar conceitos e 
interpretar resultados. 
Participar e interagir na 
atividade proposta. 
Interar, discutir e propor 
soluções. 
Comparar os resultados 
obtidos com os padrões 

Analisa de forma 
organizada e conforme 
metodologia indicada nos 
conceitos teóricos, os 
resultados de ensaios e 
testes em projetos e 
circuitos envolvidos. 
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Analisar o 
funcionamento dos 
circuitos retificadores, 
com e sem filtro 

experimentos em 
laboratório. 
Identificar especificações 
em tabelas, manuais e 
catálogos de fabricantes 
dos componentes 
semicondutores. 
Utilizar e testar os 
componentes 
semicondutores de acordo 
com as especificações 
técnicas.   
 
Bases Tecnológicas: 
Experiências com 
medições                  das 
características de ondas 
senoidais: período, 
freqüência e valores 
relacionados a  
amplitude.  
Transformadores: relação 
de transformação. 
Capacitores: 
Características e curvas 
de carga e descarga dos 
capacitores. 
Semicondutores:                                             
Diodo de Junção PN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Avaliação Prática. 
Observação direta do 
desempenho do aluno. 
Elaboração de relatórios 
técnicos. 

teóricos ou nominais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demonstrar conceitos e 
interpretar resultados. 
Participar e interagir na 
atividade proposta. 
Interar, discutir e propor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisa de forma 
organizada e conforme 
metodologia indicada nos 
conceitos teóricos, os 
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capacitivo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polarização. 
Diodo emissor de luz 
(LED). 
 
Habilidades: 
Realizar experimentos em 
laboratório visando a  
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. 
Utilizar e testar os 
componentes 
semicondutores de acordo 
com as especificações 
técnicas.  
Verificar os parâmetros de 
uma fonte de alimentação 
retificada. 
 

Bases Tecnológicas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

soluções. 
Comparar os resultados 
obtidos com os padrões 
teóricos ou nominais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

resultados de ensaios e 
testes em projetos e 
circuitos envolvidos. 
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Executar montagem em 
laboratório de uma fonte 
de alimentação 
retificada. 
 
   
 

Transformadores: relação 
de transformação.  
Capacitores: 
Características e curvas 
de carga e descarga dos 
capacitores. 
Semicondutores:                                             
Diodo de Junção PN 
Polarização. 
Circuitos Retificadores: 
- Meia Onda. 
- Onda Completa. 
Estabilização: 
- Diodo Zener. 
- Circuitos integrados (CI). 
- Reguladores de tensão. 
Fontes de Alimentação:  
- circuitos retificadores.   
- filtro capacitivo.  
- Reguladores de tensão 
 
Habilidades: 
Elaborar relatórios 
técnicos, com base nos 
experimentos em 
laboratório.  
Identificar especificações 
em tabelas, manuais e 
catálogos de fabricantes 

 
 
 
 
 
Avaliação Prática. 
Observação direta do 
desempenho do aluno. 
Elaboração de relatórios 
técnicos. 
Montagem individual de 
uma fonte retificadora com 
filtro capacitivo, em um 
circuito impresso. 
 
 

 
 
 
 
 
Demonstrar conceitos e 
interpretar resultados. 
Participar e interagir na 
atividade proposta. 
Interar, discutir e propor 
soluções. 
Comparar os resultados 
obtidos com os padrões 
teóricos ou nominais. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Executa de forma 
organizada e conforme 
metodologia indicada  
a montagem em 
laboratório de uma fonte 
de alimentação retificada. 
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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. 
 
Bases Tecnológicas: 
Transformadores: relação 
de transformação.  
Capacitores: 
Características e curvas 
de carga e descarga dos 
capacitores. 
Semicondutores:                                             
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Diodo de Junção PN 
Polarização. 
Circuitos Retificadores: 
- Meia Onda. 
- Onda Completa. 
Estabilização: 
- Diodo Zener. 
- Circuitos integrados (CI). 
- Reguladores de tensão. 
Fontes de Alimentação:  
- circuitos retificadores.   
- filtro capacitivo.  
- Reguladores de tensão 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Livro: Laboratório de Eletricidade e Eletrônica - Francisco Gabriel Capuano e Maria 
Aparecida Mendes Marino 
 
Apostila elaborada pelo professor 
 
Tabelas, manuais e catálogos de fabricantes dos componentes semicondutores.  
 
 

 

VI – 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. 
 

VII – Identificação: 

Nome do professor: Roberto Marconi Corrêa 

Assinatura:                                                                                        Data: 09/02/2015 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Curso: 

Após análise, atestamos que o PTD – Plano de Trabalho Docente do 1° módulo do 
curso Técnico em Telecomunicações 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: Paulo Fernando Rosa de Vilhena 

 

 

Assinatura:                                                                                        Data: 17/03/2015       
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Etec: DR. JÚLIO CARDOSO 

Código: 078  Município: Franca 

Eixo Tecnológico: INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Habilitação Profissional: TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES 

Qualificação: Sem qualificação técnica 

Componente Curricular: SISTEMAS LÓGICOS I 

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. 
Interpretar desenhos, esquemas, leiaute e projetos de sistemas de telecomunicações. 
Identificar e avaliar os diversos tipos de dispositivos utilizados nos sistemas de 
telecomunicações. 
Executar e coordenar serviços de montagem, instalação, testes, ensaios e manutenção em 
sistemas de telecomunicações. 
Especificar e dimensionar dispositivos e materiais usados em sistemas de telecomunicações. 
Identificar e respeitar os direitos e deveres de cidadania. 
Desenvolver projetos de circuitos utilizados nos sistemas de telecomunicações. 
Respeitar a legislação e normas técnicas referentes à saúde e segurança no trabalho. 

Plano de Trabalho Docente – 2015 

 
Ensino Técnico 

1° Semestre 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular. 
        
Componente Curricular: SISTEMAS LÓGICOS I                                                                          Módulo: I 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
6 

 

Distinguir os principais sistemas de 
numeração. 
 
Distinguir a simbologia e função das portas 
lógicas básicas. 
 
Avaliar as respostas das diversas portas 
lógicas. 
 
 
Avaliar e projetar circuitos lógicos 
combinacionais básicos aplicados em 
sistemas digitais. 
 
Avaliar e projetar circuitos codificadores e 
decodificadores digitais. 
 
Distinguir famílias lógicas e suas 
características. 

1 
 
 

2 
 
 

3 
 
 

 
4.1 
 
4.2 
 
4.3 

 
 

5.1 
 

5.2 
 
 
6 

 

Aplicar métodos de cálculos de conversão entre 
sistemas de numeração.   
  
Relacionar os diferentes tipos de portas e o seu 
funcionamento.   
 
Identificar as principais características técnicas 
dos circuitos integrados utilizando catálogos e 
manuais.  
  
Elaborar expressões matemáticas de circuitos  
lógicos combinacionais.  
Aplicar métodos de simplificação de circuitos 
combinacionais. 
Montar e verificar o funcionamento de circuitos 
lógicos combinacionais.  
  
Identificar características e parâmetros dos 
circuitos codificadores e decodificadores. 
Aplicar técnicas para montagem de circuitos 
codificadores e decodificadores. 
 
Identificar características e parâmetros das 
famílias de circuitos integrados.  

1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
 
 
 
6 

Sistemas de numeração: binário, decimal e 
hexadecimal.  
  
Portas lógicas: Simbologia, Expressão 
lógica, Tabela verdade e circuitos integrados 
básicos.  
  
Circuitos lógicos combinacionais: expressão 
lógica; tabela verdade.  
  
Simplificação de circuitos combinacionais: 
Mapa de Veitch-Karnaugh.  
 
Circuitos codificadores e decodificadores: 
BCD; 
7 segmentos; 
Interligação de decodificadores e 
codificadores; 
 
Famílias lógicas: 
TTL e C-MOS 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: SISTEMAS LÓGICOS 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: binário, 
decimal e hexadecimal.  
 

Aula expositiva sobre sistemas de numeração: 
binário, decimal e haxadecimal; 
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Exercícios extra-classe como avaliação individual; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo. 

09/02 a 27/02 

 
Relacionar os diferentes tipos 
de portas e o seu 
funcionamento.   
 
 

Portas lógicas: Simbologia, 
Expressão lógica, Tabela verdade 
e circuitos integrados básicos.  

Aula expositiva sobre portas lógicas: Simbologia, 
Expressão lógica, Tabela verdade e circuitos 
integrados básicos. 
Aula prática sobre portas lógicas: Expressão 
lógica, Tabela verdade e circuitos integrados 
básicos. 
Exercícios de aplicação teóricos e práticos; 
Resolução de exercícios revendo conteúdos 
visando a avaliação; 
Resolução da avaliação com comentários e 
retomada de conteúdos. 

02/03 a 20/03 
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Identificar as principais 
características técnicas dos 
circuitos integrados utilizando 
catálogos e manuais.  
 
  
 

Circuitos lógicos combinacionais: 
expressão lógica; tabela verdade. 

Aula expositiva sobre circuitos lógicos 
combinacionais: expressão lógica, tabela verdade; 
Aula prática sobre sobre circuitos lógicos 
combinacionais: expressão lógica, tabela verdade; 
Exercícios de aplicação teóricos e práticos; 
Resolução de exercícios revendo conteúdos 
visando a avaliação; 
Resolução da avaliação com comentários e 
retomada de conteúdos. 

23/03 a 27/03  

Elaborar expressões 
matemáticas de circuitos  
lógicos combinacionais. 
 
 

Simplificação de circuitos 
combinacionais: 
Mapa de Veitch-Karnaugh. 
 

Aula expositiva sobre Simplificação de circuitos 
combinacionais:  
Mapa de Veitch-Karnaugh.  
Exercícios de aplicação teóricos; 
Resolução de exercícios revendo conteúdos 
visando a avaliação; 
Resolução da avaliação com comentários e 
retomada de conteúdos. 

30/03 a 10/04 

Aplicar métodos de 
simplificação de circuitos 
combinacionais. 
 

Simplificação de circuitos 
combinacionais: 
Mapa de Veitch-Karnaugh. 
 

Aula expositiva sobre portas lógicas: Simbologia, 
Expressão lógica, Tabela verdade e circuitos 
integrados básicos. 
Aula prática sobre portas lógicas: Expressão 
lógica, Tabela verdade e circuitos integrados 
básicos. 
Exercícios de aplicação teóricos e práticos; 
Resolução de exercícios revendo conteúdos 
visando a avaliação; 
Resolução da avaliação com comentários e 
retomada de conteúdos. 

13/04 a 08/05 
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Montar e verificar o 
funcionamento de circuitos 
lógicos combinacionais.  

 
Simplificação de circuitos 
combinacionais: 
Mapa de Veitch-Karnaugh. 
 

Aula prática sobre simplificação de circuitos 
combinacionais: 
Mapa de Veitch-Karnaugh. 
Resolução das montagens dos circuitos  lógicos 
combinacionais revendo conteúdos visando a 
avaliação; 
Resolução da avaliação com comentários e 
retomada de conteúdos. 

11/05 a 22/05 

Identificar características e 
parâmetros dos circuitos 
codificadores e 
decodificadores. 
 

Circuitos codificadores e 
decodificadores: 
BCD;7 segmentos; 
Interligação de decodificadores e 
codificadores; 
 
 

Aula expositiva sobre Circuitos codificadores e 
decodificadores: BCD;7 segmentos; 
Interligação de decodificadores e codificadores; 
Exercícios de aplicação teóricos; 
Resolução de exercícios revendo conteúdos 
visando a avaliação; 
Resolução da avaliação com comentários e 
retomada de conteúdos. 

25/05 a 05/06 

Aplicar técnicas para 
montagem de circuitos 
codificadores e 
decodificadores. 
 
 

Circuitos codificadores e 
decodificadores: 
BCD;7 segmentos; 
Interligação de decodificadores e 
codificadores; 
 

Aula prática sobre Circuitos codificadores e 
decodificadores: BCD;7 segmentos; 
Interligação de decodificadores e codificadores; 
Resolução das montagens dos circuitos  
codificadores e decodificadores revendo 
conteúdos visando a avaliação; 
Resolução da avaliação com comentários e 
retomada de conteúdos. 

08/06 a 26/06 

Identificar características e 
parâmetros das famílias de 
circuitos integrados. 

Famílias lógicas: 
TTL e C-MOS 
 

Aula expositiva sobre Famílias lógicas: 
TTL e C-MOS 
Exercícios de aplicação teóricos; 
Resolução de exercícios revendo conteúdos 
visando a avaliação; 
Resolução da avaliação com comentários e 
retomada de conteúdos. 

29/06 a 07/07 
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IV – Plano de Avaliação de Competências 

 
 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

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

Habilidades: 
Aplicar métodos de cálculos de 
conversão entre sistemas de 
numeração.   
 
 
 
 
 
Habilidades: 
Relacionar os diferentes tipos 
de portas e o seu 
funcionamento.   
 
 
 
Habilidades: 
Relacionar os diferentes tipos 
de portas e o seu 
funcionamento.   
Identificar as principais 
características técnicas dos  
circuitos integrados utilizando 

Observação direta do 
desempenho do aluno nos 
exercícios; 
Avaliação escrita individual 
com exercícios extra-
classe; 
 
 
 
Observação direta do 
desempenho do aluno; 
Avaliação escrita individual. 
 
 
 
 
Observação direta do 
desempenho do aluno nos 
exercícios teóricos e 
exercícios práticos 
desenvolvidos em 
laboratório; 
 

Demonstrar conceitos, criticidade, 
criatividade, raciocínio lógico, 
clareza e interpretar resultados, na 
distinção dos principais sistemas 
de numeração. 
Participar e interagir na atividade 
proposta. 
Discutir e propor soluções. 
 
Demonstrar conceitos e clareza 
para distinguir a simbologia e 
função das portas lógicas básicas. 
Participar e interagir nas 
atividades propostas. 
Discutir e propor soluções. 
 
Demonstrar conceitos, criticidade, 
criatividade, raciocínio lógico, 
clareza e interpretar resultados na 
avaliação das respostas das 
diversas portas lógicas. 
Participar e interagir nas 
atividades propostas. 

Análise e distinção dos 
principais sistemas de 
numeração.  
 
 
 
 
 
 
Análise e desempenho que 
evidencie a distinção dos 
símbolos e funções das 
portas lógicas básicas.  
 
 
 
Análise e desempenho que 
evidencie o conhecimento 
das funções das portas 
lógicas básicas e suas 
respostas. 
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Avaliar e projetar circuitos 
lógicos combinacionais 
básicos aplicados em 
sistemas digitais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliar e projetar circuitos 
codificadores e 
decodificadores digitais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distinguir famílias lógicas e 

catálogos e manuais.  
 
 
 
 
Habilidades: 
Elaborar expressões 
matemáticas de circuitos  
lógicos combinacionais.  
Aplicar métodos de 
simplificação de circuitos 
combinacionais. 
Montar e verificar o 
funcionamento de circuitos 
lógicos combinacionais.  
 
 
 
Habilidades: 
Identificar características e 
parâmetros dos circuitos 
codificadores e 
decodificadores. 
Aplicar técnicas para 
montagem de circuitos 
codificadores e 
decodificadores. 
 
 
 
 
Habilidades: 

 
 
 
 
 
Observação direta do 
desempenho do aluno nos 
exercícios teóricos e 
exercícios práticos 
desenvolvidos em 
laboratório; 
 
 
 
 
 
 
 
Observação direta do 
desempenho do aluno nos 
exercícios teóricos e 
exercícios práticos 
desenvolvidos em 
laboratório; 
 
 
 
 
 
 
 
Observação direta do 

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 e projetar circuitos 
lógicos combinacionais básicos 
aplicados em sistemas digitais. 
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 e projetar circuitos 
codificadores e decodificadores 
digitais. 
Participar e interagir nas 
atividades propostas. 
Discutir e propor soluções. 
Comparar os resultados obtidos 
com os padrões teóricos ou 
nominais. 
 
Demonstrar conceitos na distinção 

 
 
 
 
 
Análise e desempenho que 
evidencie a capacidade de 
avaliar os circuitos 
combinacionais aplicados 
em sistemas digitais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análise e desempenho 
prático que evidencie o 
conhecimento e a 
capacidade de avaliar os 
circuitos codificadores e 
decodificadores digitais.  
 
 
 
 
 
 
 
Análise e distinção que 
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suas características. Identificar características e 
parâmetros das famílias de 
circuitos integrados. 

desempenho do aluno; 
Avaliação escrita individual. 
 

das famílias lógicas e suas 
características. 
Participar e interagir nas 
atividades propostas. 
Discutir e propor soluções. 

evidencie as diferenças 
entre as características das 
famílias lógicas TTL e      
C-MOS. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno  

Manual Técnico Centro Paula Souza 
Eletrônica: Eletrônica Digital 
Ronaldo Diago 
Vader Moreira Amaral 
Fundação Padre Anchieta 2011 

Elementos de Eletrônica Digital – Ivan Idoeta, Francisco G. Capuano. 

Catálogos e manuais 

Apostilas elaboradas pelo professor – Teoria, exercícios e prática. 

Recursos audiovisuais. 
 
 
VI – 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. 
 
 

VII– Identificação: 

Nome do professor: ANDRÉ GUARALDO JÚNIOR 

 

Assinatura:                                                                                          Data:09/02/2015  

 

VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

Após análise, atestamos que o PTD – Plano de Trabalho Docente do 1° módulo do 
curso Técnico em Telecomunicações 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: Paulo Fernando Rosa de Vilhena 

 

Assinatura:                                                                                        Data: 17/03/2015      
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ETEC DR. JÚLIO CARDOSO 

Código: 078 Município: Franca 

Eixo tecnológico: Informação e Comunicação 

Habilitação Profissional: Técnico em Telecomunicações. 

Qualificação:  Sem Qualificação Técnica Módulo: I 

Componente Curricular: FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS PARA 
TELECOMUNICAÇÕES 

C.H. Semanal: 2,5 Professor: Juliano Vieira de Paula 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à 
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das 
competências previstas nesse componente curricular. 
Especificar e dimensionar dispositivos e materiais usados em sistemas de telecomunicações. 
Desenvolver projetos de circuitos utilizados nos sistemas de telecomunicações.   
 

Plano de Trabalho Docente – 2015 

 
Ensino Técnico 

1° Semestre 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
         
 
Componente Curricular: Fundamentos Matemáticos para Telecomunicações                                                                     Módulo: I 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1 
 

Correlacionar conceitos matemáticos e sua 
utilização em telecomunicações. 

1.1 
 

1.2 
 

Aplicar conceitos matemáticos básicos. 
 
Manusear calculadora científica 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
4 
 
5 
 
 
 
 
6 
 
 
 
7 
 

Operações básicas: 
- regra de três; 
- potenciação e radiciação; 
- fração. 
 
Potência de 10: 
- prefixos numéricos p, n, u.m, K, M, G, T, 
etc. 
- conversão de unidades. 
 
Funções de 1º grau. 
 
Sistemas de equações. 
 
Noções básicas de trigonometria: 
- seno; 
- cosseno; 
- tangente. 
 
Noções de logaritmo: 
- definição de dB; 
- papel monolog. 
 
Noções de curva média: 
- papel milimetrado; 
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8 

- papel monolog. 
 
Números complexos: 
- definição; 
- formas retangular e polar; 
- operações matemáticas: soma, subtração, 
multiplicação, divisão. 



 

________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2015 

 

 

 

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Fundamentos Matemáticos para Telecomunicações                                                                     Módulo: I 
 

 
Habilidade 

Bases Tecnológicas  Procedimento Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Aplicar conceitos matemáticos 
básicos. 
Manusear calculadora 
científica. 

Operações básicas: 
- regra de três; 
- potenciação e radiciação; 
- fração. 

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

 
09/02 a 13/02 

Aplicar conceitos matemáticos 
básicos. 
Manusear calculadora 
científica. 

Potência de 10: 
- prefixos numéricos p, n, u.m, K, 
M, G, T, etc. 
- conversão de unidades. 
 

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

16/02 a 20/02 

Aplicar conceitos matemáticos 
básicos. 
Manusear calculadora 
científica. 

Funções de 1º grau. 
 

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

23/02 a 27/02 
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Aplicar conceitos matemáticos 
básicos. 
Manusear calculadora 
científica. 

Sistemas de equações. 
 

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

02/03 a 06/03 
 

Aplicar conceitos matemáticos 
básicos. 
Manusear calculadora 
científica. 

Noções básicas de trigonometria: 
- seno; 
- cosseno; 
- tangente. 
 

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

09/03 a 20/03 

Aplicar conceitos matemáticos 
básicos. 
Manusear calculadora 
científica. 

Noções de logaritmo: 
- definição de dB; 
- papel monolog. 
 

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

23/03 a 27/03 

Aplicar conceitos matemáticos 
básicos. 
 

Noções de curva média: 
- papel milimetrado; 
- papel monolog. 
 

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

 
30/03 a 30/04 
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Aplicar conceitos matemáticos 
básicos. 
Manusear calculadora 
científica. 

Números complexos: 
- definição; 
- formas retangular e polar; 
- operações matemáticas: soma, 
subtração, multiplicação, divisão. 

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

04/05 a 07/07 
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IV – Plano de Avaliação de Competências 
 
 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

Correlacionar conceitos 
matemáticos e sua utilização 
em telecomunicações. 
 
 

Habilidades: 
Aplicar conceitos matemáticos 
básicos. 
Manusear calculadora 
científica. 
Noções de curva média: 
- papel milimetrado; 
- papel monolog. 
Números complexos: 
- definição; 
- formas retangular e polar; 
- operações matemáticas: 
soma, subtração, multiplicação, 
divisão. 

Prova escrita. 
Observação direta. 
  

Demonstrar criatividade e 
raciocínio lógico.  
Interagir, discutir e propor 
soluções. 
Capacidade para executar 
cálculos. 
Participar e interagir na 
atividade proposta. 
Demonstrar capacidade de 
utilização da calculadora 
científica.  

Desempenho que evidencie: 
a) criatividade e o 

raciocínio lógico; 
b) capacidade para 

executar cálculos. 
c) Capacidade de 

utilização da 
calculadora científica.  
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Matemática “Oficina de Conceitos” 
Editora Ática – 6ª a 8ª séries 
Walter Spinelli – Maria Helena Souza 
 
Matemática – Paiva 
Editora Moderna – Volumes 1 à 3. 
Manoel Paiva 
 
Matemática “Coleção Horizontes” 
IBEP – Volume Único 
Jorge Daniel Silva & Valter dos Santos Fernandes 

 

 
 

VI – 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. 
 
 

VII – Identificação: 

Nome do professor: Juliano Vieira de Paula 

 

Assinatura:                                                                                        Data: 09/02/2015 
 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Curso: 

Após análise, atestamos que o PTD – Plano de Trabalho Docente do 1° módulo do 
curso Técnico em Telecomunicações 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: Paulo Fernando Rosa de Vilhena 

 

Assinatura:                                                                                        Data: 17/03/2015       
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ETEC DR. JÚLIO CARDOSO 

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais 

Habilitação Profissional: Técnico em Telecomunicações 

Qualificação: Sem certificação técnica Módulo: I 

Componente Curricular: INSTALAÇÃO DE REDES DE COMUNICAÇÃO 

C.H. Semanal:  2,5 Professor: JULIANO VIEIRA DE PAULA 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à 
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das 
competências previstas nesse componente curricular. 
Identificar e avaliar sistemas de telecomunicações. 
Interpretar desenhos, esquemas, leiaute e projetos de sistemas de telecomunicações. 
Correlacionar os tipos e dispositivos de redes e sistemas de comunicação de dados. 
Executar e coordenar serviços de montagem, instalação, testes, ensaios e manutenção em 
sistemas de telecomunicações. 
Identificar e respeitar os direitos e deveres de cidadania. 
Desenvolver projetos de circuitos utilizados nos sistemas de telecomunicações. 
Respeitar a legislação e normas técnicas referentes à saúde e segurança no trabalho. 

Plano de Trabalho Docente – 2015 
                     Ensino Técnico 
 

1° Semestre 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
         

 
Componente Curricular: Instalação de Redes de Comunicação                                                                                       Módulo: I 
 

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas 

1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretar desenhos, projetos e esquemas 
de instalações de redes de comunicação.  
 
Interpretar tabelas, normas técnicas e 
legislação pertinente às instalações de 
redes de comunicação.  
 
 Avaliar as propriedades e aplicações dos 
materiais, acessórios e dispositivos de 
instalações de redes de telefonia fixa. 
  
 Avaliar, dimensionar e especificar as 
aplicações dos materiais, acessórios e 
dispositivos de instalações de redes de 
comunicação. 

1 
 
 
2 
 
 

  3 
 
 

4.1 
 

4.2 
 

4.3 
 

Utilizar manuais e catálogo de redes de 
comunicação.  
 
Aplicar normas técnicas, padrões e legislação 
pertinente às instalações de redes de comunicação. 
  
Identificar e selecionar materiais e componentes 
utilizados em redes de telefonia fixa.  
 
 Desenhar e executar esquemas de instalações de 
redes de comunicação.  
Identificar materiais e componentes de instalações 
de redes de comunicação.  
Executar experimentos básicos de instalação e 
montagem de redes de comunicação. 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
 
 
 

Simbologia e convenções técnicas de 
instalações de redes de comunicação. 
  
Redes telefônicas externas:  
aéreas e subterrâneas.  
 
Instalações telefônicas residenciais, 
prediais:  
cabeamento e distribuição.  
 
Cabeamento estruturado:  
cabo coaxial, par trançado, fibra óptica, etc. 
 
Alimentação e aterramento elétrico em 
sistemas de comunicação: espúrios:  
-troca de pontos de alimentação, filtros e 
malhas de aterramento. 
-POE (Power Over Ethernet).  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Instalação de Redes de Comunicação                                                               Módulo: I 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Utilizar manuais e catálogo de 
redes de comunicação.  
 

Simbologia e convenções técnicas 
de instalações de redes de 
comunicação. 
  

Aula expositiva sobre Redes de Comunicações , 
Simbologias Telefônicas, Materiais empregados na 
Construção  e Tipos de Redes ; 
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo 

 
09/02 a 13/02 

Identificar materiais e 
componentes de instalações 
de redes de comunicação.  
 

Simbologia e convenções técnicas 
de instalações de redes de 
comunicação. 
 

Aula expositiva sobre Redes de Comunicações , 
Simbologias Telefônicas,Materiais empregados na 
Construção  e Tipos de Redes ; 
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo 

16/02 a 20/02 

Executar experimentos básicos 
de instalação e montagem de 
redes de comunicação 

Simbologia e convenções técnicas 
de instalações de redes de 
comunicação. 
 

Aula expositiva sobre Redes de Comunicações , 
Simbologias Telefônicas,Materiais empregados na 
Construção  e Tipos de Redes ; 
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo 

23/02 a 27/02 
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Utilizar manuais e catálogo de 
redes de comunicação.  
 

  
Redes telefônicas externas:  
aéreas e subterrâneas.  
 

Aula expositiva sobre Redes Telefônicas externas, 
aéreas e subterrâneas; 
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo 

02/03 a 06/03 
 

Aplicar normas técnicas, 
padrões e legislação pertinente 
às instalações de redes de 
comunicação. 

Redes telefônicas externas:  
aéreas e subterrâneas.  
 

Aula expositiva sobre Redes Telefônicas externas, 
aéreas e subterrâneas; 
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo 

09/03 a 20/03 

Identificar e selecionar 
materiais e componentes 
utilizados em redes de 
telefonia fixa.  
 

Redes telefônicas externas:  
aéreas e subterrâneas.  
 

Aula expositiva sobre Redes Telefônicas externas, 
aéreas e subterrâneas; 
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo 

23/03 a 27/03 

Desenhar e executar 
esquemas de instalações de 
redes de comunicação.  
 

Redes telefônicas externas:  
aéreas e subterrâneas.  
 

Aula expositiva sobre Redes Telefônicas externas, 
aéreas e subterrâneas; 
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo 

 
30/03 a 10/04 
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Aplicar normas técnicas, 
padrões e legislação pertinente 
às instalações de redes de 
comunicação. 
 

  
Cabeamento estruturado:  
cabo coaxial, par trançado, fibra 
óptica, etc. 
 

Aula expositiva sobre Cabeamento estruturado:  
cabo coaxial, par trançado, fibra óptica, etc.; 
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo 

13/04 a 24/04 

Identificar e selecionar 
materiais e componentes 
utilizados em redes de 
telefonia fixa.  
 

Cabeamento estruturado:  
cabo coaxial, par trançado, fibra 
óptica, etc. 
 

Aula expositiva sobre Cabeamento estruturado:  
cabo coaxial, par trançado, fibra óptica, etc.; 
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo 

27/04 a 08/05 

Desenhar e executar 
esquemas de instalações de 
redes de comunicação.  
 

Cabeamento estruturado:  
cabo coaxial, par trançado, fibra 
óptica, etc. 
 

Aula expositiva sobre Cabeamento estruturado:  
cabo coaxial, par trançado, fibra óptica, etc.; 
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo 

11/05 a 29/05 

Identificar materiais e 
componentes de instalações 
de redes de comunicação.  
 

 
Alimentação e aterramento 
elétrico em sistemas de 
comunicação: espúrios.  
- troca de pontos de alimentação, 
filtros e malhas de aterramento. 
- POE (Power Over Ethernet).  
 

Aula expositiva sobre alimentação e aterramento 
elétrico em sistemas de comunicação: espúrios.  
- troca de pontos de alimentação, filtros e malhas 
de aterramento. 
- POE (Power Over Ethernet).  
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo 

01/06 a 07/07 
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IV – Plano de Avaliação de Competências 
 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

Interpretar desenhos, projetos 
e esquemas de instalações de 
redes de comunicação.  
 
 
 
 
 
Interpretar tabelas, normas 
técnicas e legislação 
pertinente às instalações de 
redes de comunicação.  
 
 
 
 
 
 
 Avaliar as propriedades e 
aplicações dos materiais, 
acessórios e dispositivos de 
instalações de redes de 
telefonia fixa. 
  
 
 
 

Habilidades:  
Utilizar manuais e catálogo de 
redes de comunicação.  
 
 
 
 
 
Habilidades:  
Aplicar normas técnicas, 
padrões e legislação pertinente 
às instalações de redes de 
comunicação. 
 
 
 
 
 
Habilidades:  
Identificar e selecionar 
materiais e componentes 
utilizados em redes de telefonia 
fixa.  
cabo coaxial, par trançado, 
fibra óptica, etc 
 
 

Avaliação escrita individual; 
Observação direta; 
Estudo em grupo; 
Projeto. 
 
 
 
 
Avaliação escrita individual; 
Observação direta; 
Estudo em grupo; 
Projeto. 
 
 
 
 
 
 
Avaliação escrita individual; 
Observação direta; 
Estudo em grupo; 
Projeto. 
 
 
 
 
 

Coerência, clareza, iniciativa, 
organização e interesse; 
Facilidade para interpretar  
desenhos, projetos e 
esquemas de instalações de 
redes de comunicação.  
 
 
Coerência, clareza, iniciativa, 
organização e interesse; 
Facilidade para interpretar 
tabelas, normas técnicas e 
legislação pertinente às 
instalações de redes de 
comunicação. 
 
 
 
Coerência, clareza, iniciativa, 
organização e interesse; 
Capacidade para avaliar as 
propriedades e aplicações dos 
materiais, acessórios e 
dispositivos de instalações de 
redes de telefonia fixa. 
 
 

Demonstrar coerência, 
clareza, iniciativa, 
organização e Interesse; 
Demonstra facilidade para  
Interpretar desenhos, projetos 
e esquemas de instalações de 
redes de comunicação.  
  
Demonstrar coerência, 
clareza, iniciativa, 
organização e Interesse; 
Demonstra facilidade para 
interpretar tabelas, normas 
técnicas e legislação 
pertinente às instalações de 
redes de comunicação. 
 
 
Demonstrar coerência, 
clareza, iniciativa, 
organização e Interesse; 
Demonstra capacidade para 
avaliar as propriedades e 
aplicações dos materiais, 
acessórios e dispositivos de 
instalações de redes de 
telefonia fixa. 
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Avaliar, dimensionar e 
especificar as aplicações dos 
materiais, acessórios e 
dispositivos de instalações de 
redes de comunicação 

 
 
 
Habilidades:  
Desenhar e executar 
esquemas de instalações de 
redes de comunicação.  
Identificar materiais e 
componentes de instalações de 
redes de comunicação.  
Executar experimentos básicos 
de instalação e montagem de 
redes de comunicação 
 

 
 
 
Avaliação escrita individual; 
Observação direta; 
Estudo em grupo; 
Projeto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Coerência, clareza, iniciativa, 
organização e interesse; 
Capacidade para avaliar, 
dimensionar e especificar as 
aplicações dos materiais, 
acessórios e dispositivos de 
instalações de redes de 
comunicação  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Demonstrar coerência, 
clareza, iniciativa, 
organização e Interesse; 
Demonstra capacidade para 
avaliar, dimensionar e 
especificar as aplicações dos 
materiais, acessórios e 
dispositivos de instalações de 
redes de comunicação  
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Documentos retirados da Internet: www.projetoderedes.com.br 

Livro: Redes de Computadores – Dados, Voz e Imagem – Lindeberg Barros de Souza 

Editora Ética. 

 

   Apostilas: Serão utilizadas apostilas elaboradas pelo professor. 

 

VI – 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. 

 
 

VII – Identificação: 

Nome do professor: Juliano Vieira de Paula 

Assinatura:                                                                                        Data: 09/02/2015 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Curso: 

Após análise, atestamos que o PTD – Plano de Trabalho Docente do 1° módulo do curso Técnico em 
Telecomunicações 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: Paulo Fernando Rosa de Vilhena 

 

 

Assinatura:                                                                                        Data: 17/03/2015       
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Etec  

Etec: DR. JÚLIO CARDOSO 

Código: 078  Município: Franca 

Eixo Tecnológico: INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Habilitação Profissional: TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES 

Qualificação: Sem qualificação técnica 

Componente Curricular: SISTEMAS ANALÓGICOS I (Teoria) 

Módulo: I C. H. Semanal: 2,5 

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. 

Interpretar desenhos, esquemas, leiaute e projetos de sistemas de 
telecomunicações. 
Identificar e avaliar os diversos tipos de dispositivos utilizados nos sistemas de 
telecomunicações. 
Executar e coordenar serviços de montagem, instalação, testes, ensaios e 
manutenção em sistemas de telecomunicações. 
Especificar e dimensionar dispositivos e materiais usados em sistemas de 
telecomunicações. 
Identificar e respeitar os direitos e deveres de cidadania. 

Plano de Trabalho Docente – 2015 
 

Ensino Técnico 
1° Semestre 
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Desenvolver projetos de circuitos utilizados nos sistemas de telecomunicações.  
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

 

Componente Curricular: SISTEMAS ANALÓGICOS I                                                                         Módulo: I 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

01 
 
 

02 
 
 

03 
 

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.

Identificar as principais características 
das ondas  
senoidais.  
Realizar experimentos em laboratório 
visando a  
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.  
  

01 
 
 
 

02 
 
 
 

03 
 
 

04 
 
 
 

05 
 
 
 

06 
 

 
 

Características de ondas senoidais: 
período, freqüência e valores 
relacionados a  
amplitude  
  
Osciloscópio, gerador de funções e 
freqüencímetro (freqüência, período 
e  
amplitude)   
  
Noções de transformador ideal: 
relação de  
transformação  
  
Capacitores:   
-Especificação,  
características e aplicações 
 
Semicondutores:                                             
Diodo de Junção PN 
Polarização. 
  
 Diodo emissor de luz (LED): 



 

___________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2015 

 

1 
 
 

3.
2 
 

3.
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborar esboços, desenhos de circuitos  
eletrônicos básicos retificadores com e 
sem filtro  
capacitivo.  
Relacionar as diversas característicasdo 
Diodo Zener. 
Verificar os parâmetros de uma fonte de 
alimentação retificada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
07 

 
 
 

08 
 
 
 
 

09 
 
 
 
 
 

10 

- visível. 
- infravermelho. 
- laser. 
 
Circuitos Retificadores: 
- Meia Onda. 
- Onda Completa.  
 
Estabilização: 
- Diodo Zener. 
- Circuitos integrados (CI). 
- Reguladores de tensão. 
 
Fontes de Alimentação:  
- diagrama de blocos.   
- circuitos retificadores.   
- filtro capacitivo.  
- Reguladores de tensão 
 
Projeto prático envolvendo tópicos 
da base tecnológica 
-Sugestão: Montagem da fonte. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 

Componente Curricular: SISTEMAS ANALÓGICOS 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, valores 
relacionados a amplitude. 
 

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

 
09/02 a 20/02 

Verificar os parâmetros 
de uma fonte de 
alimentação retificada. 
 

Noções de transformador 
ideal: relação de  
transformação  

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;  
Retomada de conteúdo. 

 
23/02 a 06/03 
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Relacionar componentes 
eletrônicos através dos 
seus símbolos e aspectos 
físicos. 

 

Capacitores:   
-Especificação,  
características e aplicações 

 

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. 

 
09/03 a 20/03 

Relacionar componentes 
eletrônicos através dos 
seus símbolos e aspectos 
físicos.  

Semicondutores:                                              

Aula expositiva sobre semicondutores ;  
Questionário de fixação dos conceitos; 
Comentário do questionário com revisão 
de conteúdo visando a avaliação;  
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo. 

 
23/03 a 10/04 

Relacionar componentes 
eletrônicos através dos 
seus símbolos e aspectos 
físicos. 

Diodo de Junção PN 
Polarização. 

 

Aula expositiva sobre diodo e sua 
aplicação na fonte de alimentação; 
Questionário de fixação dos conceitos; 
Comentário do questionário com revisão 
de conteúdo visando a avaliação;  
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo. 

 
13/04 a 24/04  

Relacionar componentes 
eletrônicos através dos 
seus símbolos e aspectos 
físicos. 

Diodo emissor de luz (LED): 
- visível. 
- infravermelho. 
- laser. 

 

Aula expositiva sobre LED e suas 
aplicações; 
Questionário de fixação dos conceitos;  
 
 

 
27/04 a 01/05 
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Elaborar esboços, 
desenhos de circuitos  
eletrônicos básicos 
retificadores com e sem 
filtro  
capacitivo.  

 

Circuitos Retificadores: 
- Meia Onda. 
- Onda Completa.  

Aula sobre circuitos retificadores e seu 
comportamento com e sem filtro 
capacitivo; 
Questionário de fixação dos conceitos; 
Comentário do questionário com revisão 
de conteúdo visando a avaliação;  
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo.  

 
04/05 a 22/05 

Relacionar as diversas 
característicasdo Diodo 
Zener. 
 

Estabilização: 
- Diodo Zener. 

 

Aula expositiva sobre diodo Zener 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.  

 
25/05 a 05/06 

Verificar os parâmetros 
de uma fonte de 
alimentação retificada 

Estabilização: 
- Circuitos integrados (CI). 
- Reguladores de tensão. 
 

 

Aula expositiva sobre estabilização com 
aplicação de reguladores de tensão. 
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo. 

 
08/06 a 19/06 
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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; 
Análise, através do diagrama de blocos, 
dos estágios da fonte de alimentação; 
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo. 

 
22/06 a 07/07 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

Analisar o 
funcionamento dos 
circuitos retificadores,  
com e sem filtro 
capacitivo.  
 
 

Habilidades: 
Identificar as principais  
características das ondas  
senoidais.  
Identificar especificações  
em tabelas, manuais e  
catálogos de fabricantes 

Avaliação individual 
escrita. 
Observação direta do 
desempenho do aluno nos 
exercícios e questionários. 
 
 

Demonstrar embasamento 
conceitual para analisar o 
funcionamento dos 
circuitos retificadores.  
Usar corretamente os 
termos técnicos. 
 

Análise do funcionamento 
dos circuitos retificadores 
feita com clareza, 
embasamento conceitual 
e com o uso correto dos 
termos técnicos. 
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dos componentes  
semicondutores.  
Relacionar componentes  
eletrônicos através dos 
seus símbolos e aspectos 
físicos.  
Elaborar esboços,  
desenhos de circuitos  
eletrônicos básicos, 
retificadores com e sem 
filtro capacitivo.  
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Livro: Laboratório de Eletricidade e Eletrônica - Francisco Gabriel Capuano e Maria 
Aparecida Mendes Marino 
 
Apostila elaboradas pelo professor 
 
Tabelas, manuais e catálogos de fabricantes dos componentes semicondutores.  
 
 

 

VI – 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. 
 

VII – Identificação: 

Nome do professor: Paulo Fernando Rosa de Vilhena 

Assinatura:                                                                                        Data: 09/02/2015 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Curso: 

Após análise, atestamos que o PTD – Plano de Trabalho Docente do 1° módulo do 
curso Técnico em Telecomunicações 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: Paulo Fernando Rosa de Vilhena 

 

 

Assinatura:                                                                                        Data: 17/03/2015       
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ETEC DR. JÚLIO CARDOSO 

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico:  Informação e Comunicação 

Habilitação Profissional: Técnico em Telecomunicações 

Qualificação: Sem qualificação técnica Módulo: I 

Componente Curricular: ONDAS ELETROMAGNÉTICAS 

C.H. Semanal: 2,5 Professor: Juliano Vieira de Paula 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à 
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das 
competências previstas nesse componente curricular. 
Interpretar desenhos, esquemas, leiaute e projetos de sistemas de telecomunicações. 
Executar e coordenar serviços de montagem, instalação, testes, ensaios e manutenção 
em sistemas de telecomunicações. 
Identificar e respeitar os direitos e deveres de cidadania. 
Respeitar a legislação e normas técnicas referentes à saúde e segurança no trabalho. 

Plano de Trabalho Docente – 2015 

 
Ensino Técnico 

1° Semestre 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 

Componente Curricular: ONDAS ELETROMAGNÉTICAS                                                                                             Módulo: I  

 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

     
Bases Tecnológicas 

1 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
4 

Compreender os princípios que regem os 
fenômenos eletrostáticos e 
eletromagnéticos. 
  
Avaliar o campo magnético criado por 
correntes elétricas. 
 
Interpretar e relacionar fatores que influem 
na variação do campo magnético.  
 
Analisar os conceitos em antenas.  

1 
 
 
2 
 
 

3.1 
 

3.2 
 

3.3 
 
 
4 

 

Identificar os conceitos básicos de fenômenos 
eletrostáticos. 
 
Identificar os conceitos básicos de fenômenos 
magnéticos.  
 
Identificar os conceitos básicos de fenômenos 
eletromagnéticos. 
Calcular a intensidade de campo magnético 
produzido por corrente elétrica.  
Identificar os conceitos de ondas 
eletromagnéticas. 
 
Aplicar os conceitos em antenas.  

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
5 

Noções básicas de eletrostática:  
1.1 cargas;  
1.2 força;  
1.3 campo elétrico.  
 
Magnetismo:  
2.1 campo;  
2.2 indução;  
2.3 fluxo.  
 
Eletromagnetismo: 
3.1 campo magnético criado por correntes 
elétricas; 
3.2 condutor reto; 
3.3 bobinas e solenoides:  
3.3.1 especificação;  
3.3.2 características;  
3.3.3 aplicações  
 
Leis de Faraday, Lenz e Ampére 
 
Correntes de Foucault  
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6 

 
 

 

 
Ondas eletromagnéticas: aplicação em 
antenas e áudio (aro magnético)  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: ONDAS ELETROMAGNÉTICAS                                                                                             Módulo: I  
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Identificar os conceitos básicos 
de fenômenos eletrostáticos. 

Noções básicas de eletrostática: 
Cargas, força e campo elétrico.  
 

Aula expositiva 
sobre:Eletrostática,Magnetismo,Eletromagnetismo 
e Ondas Eletromagnéticas; 
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo. 

 
09/02 a 13/02 

Identificar os conceitos básicos 
de fenômenos magnéticos.  
 

Magnetismo: Campo, indução, 
fluxo e força magnética. 
 

Aula expositiva sobre: Magnetismo e 
Eletromagnetismo  
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo. 

16/02 a 20/02 
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Identificar os conceitos básicos 
de fenômenos magnéticos.  
Identificar os conceitos básicos 
de fenômenos 
eletromagnéticos. 
 

Eletromagnetismo: Campo 
magnético criado por correntes 
elétricas. 
indutores: especificação, 
características e aplicações. 
  

Aula expositiva sobre:,Eletromagnetismo e 
indutores; 
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo. 

23/02 a 27/02 

Calcular a intensidade de 
campo magnético produzido 
por corrente elétrica.  
 

Eletromagnetismo: Campo 
magnético criado por correntes 
elétricas. 
indutores: especificação, 
características e aplicações. 
 

Aula expositiva sobre:,Eletromagnetismo e 
indutores; 
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo. 

02/03 a 06/03 
 

Identificar os conceitos de 
ondas eletromagnéticas. 
 

Eletromagnetismo: Campo 
magnético criado por correntes 
elétricas. 
indutores: especificação, 
características e aplicações. 
 

Aula expositiva sobre:,Eletromagnetismo e 
indutores; 
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo. 

09/03 a 20/03 
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Identificar os conceitos básicos 
de fenômenos magnéticos.  
Identificar os conceitos básicos 
de fenômenos 
eletromagnéticos. 
 

Lei de Faraday 
Lei de Ampère 

Lei de Lenz 
  

Aula expositiva sobre as Leis de Faraday, Ampère 
e Lenz; 
 Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo. 

23/03 a 27/03 

Calcular a intensidade de 
campo magnético produzido 
por corrente elétrica.  
 

Lei de Faraday 
Lei de Ampère 

Lei de Lenz 
 

Aula expositiva sobre as Leis de Faraday, Ampère 
e Lenz; 
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo. 

 
30/03 a 10/04 

Identificar os conceitos de 
ondas eletromagnéticas. 
 

Lei de Faraday 
Lei de Ampère 

Lei de Lenz 
 

Aula expositiva sobre as Leis de Faraday, Ampère 
e Lenz; 
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo. 

13/04 a 24/04 
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Identificar os conceitos básicos 
de fenômenos 
eletromagnéticos. 
 

Correntes de Foucault 

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

27/04 a 08/05 

Calcular a intensidade de 
campo magnético produzido 
por corrente elétrica.  
 

Correntes de Foucault 

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

11/05 a 29/05 

Identificar os conceitos de 
ondas eletromagnéticas. 
 

Correntes de Foucault 

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

01/06 a 19/06 
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Identificar os conceitos básicos 
de fenômenos 
eletromagnéticos. 
Calcular a intensidade de 
campo magnético produzido 
por corrente elétrica.  
Identificar os conceitos de 
ondas eletromagnéticas. 
Identificar os conceitos de 
ondas eletromagnéticas. 
Aplicar os conceitos em 
antenas. 
 
 

Ondas eletromagnéticas: 
aplicação em antenas e áudio (aro 
magnético)  
 

Aula expositiva sobre: Ondas Eletromagnéticas; 
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo. 

 
22/06 a 07/07 

Identificar os conceitos básicos 
de fenômenos eletrostáticos. 
Identificar os conceitos básicos 
de fenômenos magnéticos.  
 

Projeto Motor e Gerador 

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

22/06 a 07/07 
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        IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

Compreender os princípios  
que regem os fenômenos  
eletromagnéticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habilidades: 
Identificar os conceitos básicos 
de fenômenos eletrostáticos. 
Identificar os conceitos básicos 
de fenômenos magnéticos.  
Identificar os conceitos básicos 
de fenômenos 
eletromagnéticos. 
Calcular a intensidade de 
campo magnético produzido 
por corrente elétrica.  
Identificar os conceitos de 
ondas eletromagnéticas. 
especificação, características e 
aplicações. 

Bases Tecnológicas: 
Magnetismo:  
campo;  
indução;  

Avaliação escrita; 
Relatórios sobre 
demonstrações em 
laboratório. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compreensão dos princípios 
eletromagnéticos;  
Elaborar conclusões 
coerentes com o tema 
estudado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compreende os princípios 
eletromagnéticos; 
Apresenta relatórios 
coerentes com o tema. 
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Avaliar o campo  magnético 
criado por correntes elétricas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretar e relacionar fatores 

fluxo.  
 
Habilidades:  
Identificar os conceitos básicos 
de fenômenos eletrostáticos. 
Identificar os conceitos básicos 
de fenômenos magnéticos.  
Identificar os conceitos básicos 
de fenômenos 
eletromagnéticos. 
Calcular a intensidade de 
campo magnético produzido 
por corrente elétrica.  
Identificar os conceitos de 
ondas eletromagnéticas. 

Bases tecnológicas: 
Eletromagnetismo: 
campo magnético criado por 
correntes elétricas; 
condutor reto; 
bobinas e solenoides:  
especificação;  
características;  
aplicações  
 
 
Habilidades:  

 
 
Avaliação escrita; 
Relatórios sobre 
demonstrações em 
laboratório. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação escrita; 

 
 
Capacidade para avaliar o 
campo magnético criado por 
correntes elétricas; 
Elaborar conclusões 
coerentes com o tema 
estudado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacidade para interpretar 

 
 
Demonstra ter capacidade 
para avaliar o campo 
magnético criado por 
correntes elétricas. 
Apresenta relatórios 
coerentes com o tema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demonstra ter capacidade 
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que influem na variação do 
campo magnético. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisar os conceitos de 
antenas 
 
 
 
 
 

Identificar os conceitos básicos 
de fenômenos magnéticos.  
Identificar os conceitos básicos 
de fenômenos 
eletromagnéticos. 
Calcular a intensidade de 
campo magnético produzido 
por corrente elétrica.  
Identificar os conceitos de 
ondas eletromagnéticas. 

Bases tecnológicas: 
Magnetismo:  
campo;  
indução;  
fluxo.  
 
 
Habilidades:  
Aplicar os conceitos em 
antenas 
Bases Tecnológicas: 

Ondas eletromagnéticas: 
aplicação em antenas e 
áudio (aro magnético)  
 
 

Relatórios sobre 
demonstrações em 
laboratório. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação escrita; 
Relatórios sobre 
demonstrações em 
laboratório. 
 
 
 

os fatores que influem na 
variação do campo 
magnético; 
Elaborar conclusões 
coerentes com o tema 
estudado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacidade para analisar os 
conceitos de antenas 
relacionados à propagação de 
ondas eletromagnéticas 
  

para interpretar os fatores que 
influem na variação do campo 
magnético. 
Apresenta relatórios 
coerentes com o tema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demonstra ter capacidade 
para analisar os 
conceitos de antenas 
relacionados à propagação de 
ondas eletromagnéticas 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Apostila  Elaborada pelo  professore 
Manual Técnico Centro Paula Souza 
Eletrônica: Máquinas e Instalações Elétricas 
Autores: Guiseppe Giovanni Massimo Gozzi e Tera Miho Shiozaki Parede 
Editora: Fundação Padre Anchieta – Ano: 2011 
 

VI – 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. 

 
 

VII – Identificação: 

Nome do professor: Juliano Vieira de Paula 

Assinatura:                                                                                        Data: 09/02/2015 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Curso: 

Após análise, atestamos que o PTD – Plano de Trabalho Docente do 1° módulo do 
curso Técnico em Telecomunicações 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: Paulo Fernando Rosa de Vilhena 

 

 

Assinatura:                                                                                        Data: 17/03/2015       

 

 

  

 


