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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 MECÂNICA

Qualificação: SEM CERTIFICAÇÃO TÉCNICA

Componente Curricular: ELETRICIDADE - GRUPO A

Módulo: 1º MÓDULO - A C. H. Semanal: 2,5

Professor: THIAGO MORAES PRADO

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

➢ ÁREA DE ATIVIDADES:

➢ A – UTILIZAR INSTRUMENTOS DE MEDIDAS MECÂNICAS E ELÉTRICAS COM SUAS CARACTERÍSTICAS

➢ Realizar medições diretas com instrumentos de medição.

➢ Elaborar relatórios.
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular: ELETRICIDADE - GRUPO A Módulo: 1º MÓDULO

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1. Interpretar normas técnicas, padrões e legislação

pertinente.
1.1 Aplicar legislação e normas de eletricidade, saúde e

segurança do trabalho.
1. Princípios em eletricidade

2. Analisar circuitos elétricos. 2.1 Instalar circuitos elétricos instalação e comando. 2. Medidas elétricas e instrumentos de medição elétrica

3. Interpretar valores das medições elétricas. 3.1 Manusear equipamentose instrumentos de medição
elétrica.

3. Instalações elétricas em C. A (série e paralelo)

4. Motores elétr icos: pr incípios de funcionamento,
c lass i f icação,  se leção,  operação,  manutenção,
dispositivos de manobra, proteção e acionamento.

5. Especificação circuitos elétricos.
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular: ELETRICIDADE - GRUPO A Módulo: 1º MÓDULO

Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia
e Mês

➢ 1.1 Aplicar legislação e normas de eletricidade, saúde e
segurança do trabalho.

➢ 1. Princípios em eletricidade ➢ Aula teórica. 05/02 a 15/02

➢ 1.1 Aplicar legislação e normas de eletricidade, saúde e
segurança do trabalho.

➢ 1. Princípios em eletricidade ➢ Aula teórica com auxilio do data show 18/02 a 01/03

➢ 3.1 Manusear equipamentose instrumentos de medição
elétrica.

➢ 2. Medidas elétricas e instrumentos de medição elétrica ➢ Aula expositiva com exemplos e apresentação através
do data show. Resolução de exercicios com os
instrumentos de medição e pratica com os instrumentos de
medição.

07/03 a 15/03

➢ 3.1 Manusear equipamentose instrumentos de medição
elétrica.

➢ 2. Medidas elétricas e instrumentos de medição elétrica ➢ Aula Prática. 18/03 a 29/03

➢ 2.1 Instalar circuitos elétricos instalação e comando. ➢ 3. Instalações elétricas em C. A (série e paralelo) ➢ Aula teórica e Prática 01/04 a 12/04

➢ 3.1 Manusear equipamentose instrumentos de medição
elétrica.

➢ 3. Instalações elétricas em C. A (série e paralelo) ➢ Aula Prática. 15/04 a 26/04

➢ 2.1 Instalar circuitos elétricos instalação e comando. ➢ 4. Motores elétricos: princípios de funcionamento,
classificação, seleção, operação, manutenção, dispositivos
de manobra, proteção e acionamento.

➢ Aula teórica.
29/04 a 10/05

➢ 2.1 Instalar circuitos elétricos instalação e comando. ➢ 4. Motores elétricos: princípios de funcionamento,
classificação, seleção, operação, manutenção, dispositivos
de manobra, proteção e acionamento.

➢ Aula Prática.
13/05 a 24/05

➢ 2.1 Instalar circuitos elétricos instalação e comando. ➢ 4. Motores elétricos: princípios de funcionamento,
classificação, seleção, operação, manutenção, dispositivos
de manobra, proteção e acionamento.

➢ Aula Prática.
27/05 a 07/06

➢ 1.1 Aplicar legislação e normas de eletricidade, saúde e
segurança do trabalho.

➢ 5. Especificação circuitos elétricos. ➢ Aula teórica. 10/06 a 19/06

➢ 2.1 Instalar circuitos elétricos instalação e comando. ➢ 5. Especificação circuitos elétricos. ➢ Aula Prática 24/06 a 28/06

➢ 3.1 Manusear equipamentose instrumentos de medição
elétrica.

➢ 5. Especificação circuitos elétricos. ➢ Aula Prática. 01/07 a 02/07
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IV - Plano de Avaliação de Competências

Componente Curricular: ELETRICIDADE - GRUPO A Módulo: 1º MÓDULO

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

➢ 1. Interpretar normas técnicas, padrões e
legislação pertinente. ➢ Prova Dissertativa (Individual)

➢ Compreensão

➢ Disciplina

➢ Aplicar a norma correta equivalente a cada
situação aplicada

➢ 2. Analisar circuitos elétricos.

➢ Participação em Sala de Aula,
➢ Organização

➢ Pontualidade

➢ Apontar os tipos e funcionamento dos
circuitos elétricos

➢ Resolução de Exercícios ➢ Disciplina ➢ identificar falhas nas instalações atraves dos
equipamentos de medidas elétricas.

➢ 3. Interpretar valores das medições elétricas. ➢ Trabalho Prático em grupo.

➢ Construção de Conceito

➢ Organização

➢ Pontualidade

➢ Efetuar medições corretas das grandezas
elétricas utilizando instrumentos de medição
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V – Plano de atividades docentes

Componente Curricular: ELETRICIDADE - GRUPO A Módulo: 1º 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 Folha Diagnóstica Elaboração das Aulas teóricas e
práticas Planejamento

MARÇO

E l a b o r a ç ã o  d o  c o n t e ú d o
apresentado em questões
elaboradas a fim de avaliar o
aprendizado.

Elaboração das Aulas teóricas e
práticas Reunião Pedagógica

ABRIL Realização de atividades extras
para os alunos Conselho intermediário

MAIO Avaliação Teórica Elaboração das Aulas teóricas e
práticas Reunião Pedagógica.

JUNHO Palestra Cipa 15 - Sábado Letivo

JULHO Realização de atividades extras
para os alunos Avalição Prática Conselho Final - Planejamento
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
ALBUQUERQUE, R. O. Circuitos em Corrente Alternada. Ed. São Paulo: Érica, 1997.

Notas de aulas

CAPUANO, F. G. Laboratório de Eletricidade e Eletrônica. São Paulo: Érica, 1998.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
•Palestras com profissionais da área.

•Visitas Técnicas a empresas.

Semana Paulo Freire e Semana da Enfermagem.

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
•Revisão dos conteúdos ministrados, utilizando-se de situações motivadoras, associadas a experiências reais produtivas e
gratificantes, de preferência que fazem parte do cotidiano do discente, possibilitando-lhe um maior entusiasmo no processo
sistemático da construção do conhecimento.

Reutilização de critérios diferenciados de avaliação que possibilitem verificar em que medida as estratégias de recuperação adotadas
pelo docente tiveram êxito, a partir das competências e habilidades evidenciadas pelo discente a partir de então.

IX – Identificação:
Nome do Professor: THIAGO MORAES PRADO

Assinatura: Data:____/____/________

X – Parecer do Coordenador de Curso:

O PTD 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 com as devidas mudanças
sugeridas que poderão ser feitas a partir de agora através Replanejamento do PTD, que ficará liberado até o final do semestre.

Nome do Coordenador: PAULO AFONSO PEREIRA

Assinatura: Data:____/____/________

Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI– Replanejamento:


