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ETEC SYLVIO DE MATTOS CARVALHO

Código: 103 Município: MATÃO

Eixo Tecnológico: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS

Habilitação Profissional: HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

Qualificação: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO DE AUXILIAR TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

Componente Curricular: CIRCUITOS ELÉTRICOS III - GRUPO A

Módulo: 3º MÓDULO - A C. H. Semanal: 5

Professor: ROBSON MOLINA SILVESTRE

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

➢ ATRIBUIÇÕES/ RESPONSABILIDADES

➢ •Identificar e medir grandezas elétricas.

➢ •Auxiliar nos processos produtivos.

➢ •Identificar materiais e suas características.

➢ •Interpretar desenhos e representações gráficas.

➢ •Interpretar catálogos, manuais e tabelas.

➢ •Avaliar circuitos digitais combinacionais.

➢ •Especificar características e propriedades de materiais e dispositivos eletroeletrônicos.

➢ •Montar e testar circuitos eletroeletrônicos.

➢ •Realizar montagens de circuitos elétricos.

➢ •Auxiliar na elaboração de projetos de instalações elétricas.

➢ •Especificar e dimensionar dispositivos de comando, sinalização e proteção de circuitos elétricos.

➢ •Conferir o funcionamento de motores elétricos.

➢ •Inspecionar projetos de luminotécnica.

➢ •Utilizar software de representação gráfica para projetar circuitos elétricos.

➢ ÁREA DE ATIVIDADES



➢ E – PARTICIPAR DO DESENVOLVIMENTO DE PROCESSO

➢ Estabelecer procedimentos, normas e padrões.

➢ Determinar fluxograma do processo.

➢ Fixar parâmetros do processo.

➢ Realizar medições.

➢ F – REALIZAR PROJETOS

➢ Solucionar problemas de execução do projeto.

➢ Cumprir cronograma de montagem do projeto.

➢ G – REALIZAR OPERAÇÕES DE SISTEMAS ELÉTRICOS

➢ Supervisionar o funcionamento dos equipamentos.

➢ Fornecer informações para a manutenção.

➢ Atualizar a base cadastral.

➢ H – REALIZAR MANUTENÇÃO

➢ Diagnosticar o desempenho dos equipamentos.

➢ Realizar medições de grandezas elétricas.

➢ Executar e interpretar resultados de ensaios.

➢ Analisar resultados de ensaios.

➢ Encaminhar equipamento para manutenção.
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular: CIRCUITOS ELÉTRICOS III - GRUPO A Módulo: 3º MÓDULO

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1. Analisar sistemas trifásicos. 1.1 Aplicar métodos de análise para resolução de circuitos

trifásicos.
1. Circuitos Polifásicos - Sistemas Trifásicos simétricos em

tensão com cargas equilibradas.

2. Analisar as potências em sistemas trifásicos. 2.1 Aplicar métodos de análise para resolução das potências
em sistemas trifásicos.

2. Análises de tensão em corrente e defasagem angular em
circuitos elétricos. -LIgações em estrela com terra -
Ligações em triângulo _ ligações em Zig- Zag.

3. Analisar os equipamentos, de medição e de proteção nos
sistema baixa media e alta tensão.

2.2 Utilizar instrumentos de medição em sistemas trifásicos. 3. Definição - Componentes simetricas de um sistema
simétrico Trifásico - Sequencia positiva, sequencia
negativa e sequencia zero.

3.1 Realizar as ligações dos instrumentos de medição e
proteção das redes de energia elétrica de: baixa, média e
alta tensão elétrica.

4. Aplicação de reles para as componentes simétricos
usados para calcular as condições de um sistema trifásico
não balanceado. Medições através de circuitos Medições
através de softwares Medição através de circuitos Tensão
sequencia de zero, de sequencia negativa e de positiva.
Corrente de sequencia positivae negativa.

5. Modelamento matemático para correção de fator de
potência em sistemas trifásico com cargas equilibradas e
desequilibradas.

6. Análises de ligações TC's e TP's para medições e
proteções de cabines de energia elétrica.
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular: CIRCUITOS ELÉTRICOS III - GRUPO A Módulo: 3º MÓDULO

Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia
e Mês

➢ 1.1 Aplicar métodos de análise para resolução de
circuitos trifásicos.

➢ 1. Circuitos Polifásicos - Sistemas Trifásicos simétricos
em tensão com cargas equilibradas.

➢ Aula expositiva. 05/02 a 15/02

➢ 1.1 Aplicar métodos de análise para resolução de
circuitos trifásicos.

➢ 1. Circuitos Polifásicos - Sistemas Trifásicos simétricos
em tensão com cargas equilibradas.

➢ Aula Prática com resolução de exercícios 18/02 a 01/03

➢ 2.1 Aplicar métodos de análise para resolução das
potências em sistemas trifásicos.

➢ 2. Análises de tensão em corrente e defasagem angular
em circuitos elétricos. -LIgações em estrela com terra -
Ligações em triângulo _ ligações em Zig- Zag.

➢ Estudo de caso.
07/03 a 15/03

➢ 1.1 Aplicar métodos de análise para resolução de
circuitos trifásicos.

➢ 2. Análises de tensão em corrente e defasagem angular
em circuitos elétricos. -LIgações em estrela com terra -
Ligações em triângulo _ ligações em Zig- Zag.

➢ Atividade Pratica com resolução de exercicios

➢ Explanação verbal, exercícios, estudos de caso.
Atividade prática em laboratório

18/03 a 29/03

➢ 2.1 Aplicar métodos de análise para resolução das
potências em sistemas trifásicos.

➢ 3. Definição - Componentes simetricas de um sistema
simétrico Trifásico - Sequencia positiva, sequencia
negativa e sequencia zero.

➢ Explanação verbal, exercícios, estudos de caso.
Atividade prática em laboratório 01/04 a 12/04

➢ 2.1 Aplicar métodos de análise para resolução das
potências em sistemas trifásicos.

➢ 3. Definição - Componentes simetricas de um sistema
simétrico Trifásico - Sequencia positiva, sequencia
negativa e sequencia zero.

➢ Explanação verbal, exercícios, estudos de caso.
Atividade prática em laboratório

➢ Atividade Pratica com resolução de exercicios

15/04 a 26/04

➢ 1.1 Aplicar métodos de análise para resolução de
circuitos trifásicos.

➢ 2.1 Aplicar métodos de análise para resolução das
potências em sistemas trifásicos.

➢ 4. Aplicação de reles para as componentes simétricos
usados para calcular as condições de um sistema trifásico
não balanceado. Medições através de circuitos Medições
através de softwares Medição através de circuitos Tensão
sequencia de zero, de sequencia negativa e de positiva.
Corrente de sequencia positivae negativa.

➢ Explanação verbal, exercícios, estudos de caso.
Atividade prática em laboratório

29/04 a 10/05

➢ 1.1 Aplicar métodos de análise para resolução de
circuitos trifásicos.

➢ 2.1 Aplicar métodos de análise para resolução das
potências em sistemas trifásicos.

➢ 4. Aplicação de reles para as componentes simétricos
usados para calcular as condições de um sistema trifásico
não balanceado. Medições através de circuitos Medições
através de softwares Medição através de circuitos Tensão
sequencia de zero, de sequencia negativa e de positiva.
Corrente de sequencia positivae negativa.

➢ Explanação verbal, exercícios, estudos de caso.
Atividade prática em laboratório

➢ Atividade Pratica com resolução de exercicios
13/05 a 24/05

➢ 2.1 Aplicar métodos de análise para resolução das
potências em sistemas trifásicos.

➢ 5. Modelamento matemático para correção de fator de
potência em sistemas trifásico com cargas equilibradas e
desequilibradas.

➢ Explanação verbal, exercícios, estudos de caso.
Atividade prática em laboratório 27/05 a 07/06



➢ 2.1 Aplicar métodos de análise para resolução das
potências em sistemas trifásicos.

➢ 5. Modelamento matemático para correção de fator de
potência em sistemas trifásico com cargas equilibradas e
desequilibradas.

➢ Explanação verbal, exercícios, estudos de caso.
Atividade prática em laboratório

➢ Atividade Pratica com resolução de exercicios

10/06 a 19/06

➢ 3.1 Realizar as ligações dos instrumentos de medição e
proteção das redes de energia elétrica de: baixa, média e
alta tensão elétrica.

➢ 5. Modelamento matemático para correção de fator de
potência em sistemas trifásico com cargas equilibradas e
desequilibradas.

➢ Aula expositiva
24/06 a 28/06

➢ 3.1 Realizar as ligações dos instrumentos de medição e
proteção das redes de energia elétrica de: baixa, média e
alta tensão elétrica.

➢ 6. Análises de ligações TC's e TP's para medições e
proteções de cabines de energia elétrica.

➢ Aula dialogada.
01/07 a 02/07
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IV - Plano de Avaliação de Competências

Componente Curricular: CIRCUITOS ELÉTRICOS III - GRUPO A Módulo: 3º MÓDULO

Competências Instrumento(s) e Procedimentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho

➢ 1. Analisar sistemas trifásicos.

➢ Resolução de Exercícios

➢ Construção de Conceito

➢ Destreza

➢ Trabalho individual e em Equipe

➢ Calcular acedrtadamente componentes e
parâmetros de uma instalação elétrica tendo em
vista a interação de resistores, indutores e
capacitores

➢ Participação em Sala de Aula e atividades
práticas ➢ Construção de Conceito

➢ Envolver-se ativamente apresentando
resultados coerentes e questionamentos
oportunos

➢ Prova teórica ➢ Construção de Conceito

➢ Avaliar, instalar e dimensionar corretamente
uma rede trifásica

➢ demonstração de assimilação do conteúdo
através de cálculo de circuitos e componentes

➢ 2. Analisar as potências em sistemas
trifásicos.

➢ Resolução de Exercícios ➢ Destreza ➢ reconhecer e interpretar sistemas trifásicos

➢ Participação em Sala de Aula e atividades
práticas ➢ Trabalho individual e em Equipe

➢ Envolver-se ativamente apresentando
resultados coerentes e questionamentos
oportunos

➢ Prova teórica ➢ Construção de Conceito

➢ Avaliar, instalar e dimensionar corretamente
uma rede trifásica

➢ demonstração de assimilação do conteúdo
através de cálculo de circuitos e componentes

➢ 3. Analisar os equipamentos, de medição e
de proteção nos sistema baixa media e alta
tensão.

➢ Resolução de Exercícios ➢ Construção de Conceito

➢ Calcular acedrtadamente componentes e
parâmetros de uma instalação elétrica tendo em
vista a interação de resistores, indutores e
capacitores

➢ Participação em Sala de Aula e atividades
práticas ➢ Construção de Conceito ➢ demonstração de assimilação do conteúdo

através de cálculo de circuitos e componentes

➢ Realização de projeto de instalação elétrica ➢ Trabalho individual e em Equipe

➢ Avaliar, instalar e dimensionar corretamente
uma rede trifásica

➢ demonstração de assimilação do conteúdo
através de cálculo de circuitos e componentes
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V – Plano de atividades docentes

Componente Curricular: CIRCUITOS ELÉTRICOS III - GRUPO A Módulo: 3º MÓDULO

Atividades Previstas Projetos e Ações voltados à
redução da Evasão Escolar

Atendimento a alunos por
meio de ações e/ou projetos

voltados à superação de
defasagens de aprendizado

ou em processo de
Progressão Parcial

Preparo e correção de
avaliações Preparo de material didático

Participação em reuniões com
Coordenador de Curso e/ou

previstas em Calendário
Escolar

FEVEREIRO

Recepção dos alunos com
apresentação do regimento
escolar. Entrega de documento
referente ao ano letivo dos
alunos. Como : Calendário,
Instruções de uso adequado
n a s  a u l a s  p r á t i c a s  e m
laboratório.

Elaboração de material didático
para apoio aos alunos 01- Reunião de Planejamento

FEVEREIRO
Sensibi l izar os alunos das
oportunidades que virão junto
com o curso técnico.

Elaboração de material didático
a ser utilizado em sala de aula. 04- Reunião de Planejamento.

MARÇO

Organização do conteudo
apresentado em questões
elaboradas afim de avaliar o
aprendizado.

06-Reunião Pedagógica

ABRIL
Sensibi l izar os alunos das
oportunidades que virão junto
com o curso técnico.

18 - Conselho de Classe

MAIO 06 á 10 - Semana Paulo Freire
e Semana da Enfermagem.

Elaboração de material didático
a ser utilizado em sala de aula. 25 -Reunião pedagógica

JUNHO

Verificação dos resultados do
c o n s e l h o  d e  c l a s s e
intermediários, com objetivo de
i d e n t i f i c a r  G A P ' s  e
oportunidades de aprendizagem
dos alunos.

15 - R eunião de Cursos

JUNHO
15 - Sábado letivo referente a
componentes curriculares do dia
04/03.

JUNHO Palestra com integrantes da
CIPA da nossa unidade escolar. 15 - Reunião de cursos

JUNHO 15 - Dia da escola da Família

JULHO 03- Conselho de Classe
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
Apostila elaborada pelo professor Sylvio César Lagioiia dos Santos Britto disponível em arquivo eletrônico no e-mail da sala

Eng.Rômulo Oliveira Albuquerque, Análise de circuitos em corrente alternada, 2° edição, edutora erica, 2007.

Claiton Moro Franchi, Acionamentos elétricos, 4° edição, editora erica, 2008.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade prática em laboratório simulando aplicação em instalação eletrica industrial

Semana Paulo Freire/enfermagem de 06 a 10 de maio.

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
Os conceitos e informações transmitidos serão contínua e repetidamente revistos em resumos preliminares a cada aula além de
atividades de recuperação envolvendo a prática de exercícios e experiências em laboratório

IX – Identificação:
Nome do Professor: ROBSON MOLINA SILVESTRE

Assinatura: Data:____/____/________

X – Parecer do Coordenador de Curso:

O planejamento deste componente curricular apresenta metodologias de ensino diversificadas, trabalhando a teoria e a prática,
contextualizando os conceitos com o dia a dia do aluno e valorizando o trabalho em equipe. Os instrumentos e critérios de avaliação,
bem como de recuperação, possibilitam que o aluno possa ser avaliado de maneira holística e de forma contínua. Também está em
consonância com o projeto pedagógico dessa Unidade Escolar através de propostas de integração e/ou interdisciplinares. Diante do
exposto, manifesto-me favorável a execução desse plano de trabalho.

Nome do Coordenador: ROGÉRIO VARAVALLO

Assinatura: Data:____/____/________

Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI– Replanejamento:


