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Professor: MARIO BOAVENTURA MENDES FILHO

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

➢ ATRIBUIÇÕES

➢ •Identificar e medir grandezas elétricas.

➢ •Ler e interpretar desenhos e representações gráficas.

➢ ÁREA DE ATIVIDADES

➢ B - REALIZAR MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO

➢ •Estabelecer as condições de higiene e segurança para a realização da manutenção.

➢ •Auxiliar na manutenção corretiva básica de sistemas de automação.

➢ C - PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DE SISTEMAS

➢ •Relatar resultados de ensaios e experimentos de sistemas mecatrônicos.
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular: PRINCÍPIOS DE ELETRÔNICA - GRUPO B Módulo: 1º MÓDULO

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1. Identificar a simbologia de função das portas lógicas

básicas. Identificar os principais sistemas de códigos
binários

1.1 Realizar montagens de circuitos digitais combinacionais 1. Sistemas de numeração: binário e hexadecimal

2. Avaliar componentes utilizados em projetos de circuitos
lógicos

2.1 Elaborar tabelas de resposta lógica de circuitos
combinacionais

2. Portas lógicas

3. Avaliar circuitos combinacionais aplicados em sistemas
digitais

3.1 Elaborar expressões matemáticas de circuitos lógicos
combinacionais

3. Levantamento de tabelas verdade de circuitos lógicos
combinacionais.

4. Projetar circuitos lógicos combinacionais 4.1 Apl icar  métodos de s impl i f icação de c i rcu i tos
combinacionais

4. Levantamento de expressões matemáticas lógicas de
circuitos combinacionais

5. Identificar e analisar circuitos lógicos combinacionais 5.1 Aplicar técnicas para montar circuitos codificadores e
decodificadores

5. Simplificação de circuitos combinacionais por Veitch-
Karnaugh

6. Analisar catálogos técnicos de componentes digitais 6.1 Aplicar técnicas de análise para circuitos seqüenciais
básicos

6. Codificadores e decodificadores (circuitos integrados)

7. Interpretar e avaliar ensaios e testes de circuitos
codificadores e decodificadores

7.1 Executar cálculos com grandezas elétricas 7. Conceitos matemáticos: Potência de Dez (Definição e
operações) Funções de 1º grau (Equações e gráficos)
Prefixos numéricos (nomenclatura e conversões)

8. Relacionar as grandezas elétricas, físicas e matemáticas. 7.2 Manusear a calculadora científica. 8. Conceitos Fundamentais de Eletricidade: Carga elétrica;
processos de eletrização; condutores e isolantes; força
elétrica; campo elétrico. Potencial elétrico. Tensão e
corrente elétrica; efeitos ocasionados pela passagem da
corrente elétrica; resistência elétrica; potência elétrica e
energia elétrica.

9. Identificar os componentes e os elementos básicos dos
circuitos.

8.1 Executar cálculos básicos dos conceitos fundamentais de
elétrica, aplicação das leis de Ohm.

9. Circuitos básicos em corrente contínua: Elementos de um
circuito: Ramo, nó e malha. 1º e 2º Lei de Ohm. Resistores
ôhmicos e não ôhmicos, fixos e variáveis.Especificações
de resistores (código de cores e potência) Parâmetros de
um gerador ou fonte de tensão

10. Selecionar adequadamente as grandezas e escalas dos
instrumentos de medição

9.1 Utilizar instrumentos e equipamentos de medição e teste 10. Multímetro Analógico e Digital: Medições das principais
grandezas elétricas (tensão, corrente, resistência)

11. Demonstrar organização, asseio e responsabilidade 9.2 Efetuar ensaios, respeitando as características e
limitações técnicas de componentes e circuitos elétricos
básicos

11. Regras de segurança, limpeza e organização dentro do
ambiente laboratorial

12. Relacionar os conceitos fundamentais (teoria) com a
prática.

9.3 Aplicar metodologia de correta utilização de equipamentos
e instrumentos de medição

12. Leis de Kirchhoff 1º lei de Kirchhoff (ou lei dos nós) 2º lei
de Kirchhoff (ou lei das malhas)

9.4 Adotar uma postura adequada ao ambiente laboratorial. 13. Associação de resistores: Série, Paralela e Mista

10.1 Aplicar metodologia de correta utilização de equipamentos
e instrumentos de medição.

14. Métodos de análise/resolução de circuitos em DC:
Conceito de resistor equivalente, aplicação das Leis de
Kirchhoff

10.2 Realizar montagem de circuitos elétricos básicos.



10.3 . Efetuar ensaios, respeitando as características e
limitações técnicas de componentes e circuitos elétricos
básicos.

11.1 Adotar uma postura adequada ao ambiente laboratorial

12.1 Executar cálculos básicos dos conceitos fundamentais de
elétrica, aplicação das leis de Ohm.
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular: PRINCÍPIOS DE ELETRÔNICA - GRUPO B Módulo: 1º MÓDULO

Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia
e Mês

➢ 3.1 Elaborar expressões matemáticas de circuitos
lógicos combinacionais

➢ 1. Sistemas de numeração: binário e hexadecimal ➢ ATIVIDADE TEÓRICA 05/02 a 15/02

➢ 3.1 Elaborar expressões matemáticas de circuitos
lógicos combinacionais

➢ 2. Portas lógicas

➢ 3. Levantamento de tabelas verdade de circuitos
lógicos combinacionais.

➢ ATIVIDADE PRÁTICA
18/02 a 01/03

➢ 2.1 Elaborar tabelas de resposta lógica de circuitos
combinacionais

➢ 3.1 Elaborar expressões matemáticas de circuitos
lógicos combinacionais

➢ 4. Levantamento de expressões matemáticas lógicas
de circuitos combinacionais

➢ 5. Simplificação de circuitos combinacionais por Veitch-
Karnaugh

➢ ATIVIDADE PRÁTICA

07/03 a 15/03

➢ 5.1 Aplicar técnicas para montar circuitos codificadores
e decodificadores

➢ 6. Codificadores e decodificadores (circuitos
integrados)

➢ ATIVIDADE PRÁTICA 18/03 a 29/03

➢ 7.1 Executar cálculos com grandezas elétricas

➢ 7.2 Manusear a calculadora científica.

➢ 7. Conceitos matemáticos: Potência de Dez (Definição
e operações) Funções de 1º grau (Equações e gráficos)
Prefixos numéricos (nomenclatura e conversões)

➢ ATIVIDADE TEÓRICA
01/04 a 12/04

➢ 9.2 Efetuar ensaios, respeitando as características e
limitações técnicas de componentes e circuitos elétricos
básicos

➢ 8. Conceitos Fundamentais de Eletricidade: Carga
elétrica; processos de eletrização; condutores e isolantes;
força elétrica; campo elétrico. Potencial elétrico. Tensão e
corrente elétrica; efeitos ocasionados pela passagem da
corrente elétrica; resistência elétrica; potência elétrica e
energia elétrica.

➢ ATIVIDADE TEÓRICA

15/04 a 26/04

➢ 8.1 Executar cálculos básicos dos conceitos
fundamentais de elétrica, aplicação das leis de Ohm.

➢ 9.1 Utilizar instrumentos e equipamentos de medição e
teste

➢ 10.2 Realizar montagem de circuitos elétricos básicos.

➢ 9. Circuitos básicos em corrente contínua: Elementos
de um circuito: Ramo, nó e malha. 1º e 2º Lei de Ohm.
Resistores ôhmicos e não ôhmicos, fixos e
variáveis.Especificações de resistores (código de cores e
potência) Parâmetros de um gerador ou fonte de tensão

➢ ATIVIDADE PRÁTICA

29/04 a 10/05

➢ 9.1 Utilizar instrumentos e equipamentos de medição e
teste

➢ 10. Multímetro Analógico e Digital: Medições das
principais grandezas elétricas (tensão, corrente,
resistência)

➢ ATIVIDADE PRÁTICA
13/05 a 24/05

➢ 11.1 Adotar uma postura adequada ao ambiente
laboratorial

➢ 11. Regras de segurança, limpeza e organização
dentro do ambiente laboratorial

➢ ATIVIDADE TEÓRICA 27/05 a 07/06



➢ 7.1 Executar cálculos com grandezas elétricas

➢ 8.1 Executar cálculos básicos dos conceitos
fundamentais de elétrica, aplicação das leis de Ohm.

➢ 12. Leis de Kirchhoff 1º lei de Kirchhoff (ou lei dos nós)
2º lei de Kirchhoff (ou lei das malhas)

➢ ATIVIDADE TEÓRCA
10/06 a 19/06

➢ 7.1 Executar cálculos com grandezas elétricas

➢ 9.1 Utilizar instrumentos e equipamentos de medição e
teste

➢ 13. Associação de resistores: Série, Paralela e Mista ➢ ATIVIDADE PRÁTICA
24/06 a 28/06

➢ 10.2 Realizar montagem de circuitos elétricos básicos.

➢ 12.1 Executar cálculos básicos dos conceitos
fundamentais de elétrica, aplicação das leis de Ohm.

➢ 14. Métodos de análise/resolução de circuitos em DC:
Conceito de resistor equivalente, aplicação das Leis de
Kirchhoff

➢ ATIVIDADE TEÓRICA
01/07 a 02/07
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IV - Plano de Avaliação de Competências

Componente Curricular: PRINCÍPIOS DE ELETRÔNICA - GRUPO B Módulo: 1º MÓDULO

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

➢ 1. Identificar a simbologia de função das
portas lógicas básicas. Identificar os principais
sistemas de códigos binários

➢ Resolução de exercicios, participação em
sala de aula ➢ Construção de conceito, destreza ➢ Análise das simbologias, tabela verdade e

funcionamento das portas lógicas.

➢ 2. Avaliar componentes util izados em
projetos de circuitos lógicos

➢ Resolução de exercicios, participação em
sala de aula de ativides teóricas e práticas

➢ Construção de conceito, participação e
trabalho em equipe

➢ Aplicação correta dos circuitos lógicos
conforme o projeto

➢ 3. Avaliar circuitos combinacionais aplicados
em sistemas digitais

➢ Resolução de exercicios, participação em
sala de aula de ativides teóricas e práticas

➢ Construção de conceito, participação e
trabalho em equipe ➢ Análise correta dos circuitos combinacionais

➢ 4. Projetar circuitos lógicos combinacionais ➢ Resolução de exercicios, participação em
sala de aula de ativides teóricas e práticas

➢ Construção de conceito, participação e
trabalho em equipe

➢ Conhecimento de técnicas e procedimentos
para a elaboração de um projeto envolvendo
circuitos combinacionais

➢ 5. Identificar e analisar circuitos lógicos
combinacionais

➢ Resolução de exercicios, participação em
sala de aula de ativides teóricas e práticas

➢ Construção de conceito, participação e
trabalho em equipe

➢ Capacidade de distinguir em uma placa de
circui to eletrônico de uma máquina os
componentes digitais e os de função analógica

➢  6 .  Ana l i sa r  ca tá logos  técn icos  de
componentes digitais

➢ Participação em sala de aula, trabalho
dissertativo individual, resolução de exercícios
em sala da aula para entrega

➢ Construção de conceito, participação e
trabalho em equipe

➢ Capacidade de pesquisar e analisar em
catá logos,  e pesquisar  na in ternet  os
componentes eletrônicos, e os métodos
necessários para executar ensaios técnicos, em
c o m p o n e n t e s  e  p l a c a s  d e  c o m a n d o
eletro/eletrônicos.

➢ 7. Interpretar e avaliar ensaios e testes de
circuitos codificadores e decodificadores

➢ Prova Dissertativa (individual), participação
em aula, trabalhos dissertativos

➢ Construção de conceito, participação e
trabalho em equipe

➢ Capacidade de pesquisar e analisar em
catá logos,  e pesquisar  na in ternet  os
componentes eletrônicos, e os métodos
necessários para executar ensaios técnicos, em
c o m p o n e n t e s  e  p l a c a s  d e  c o m a n d o
eletro/eletrônicos.

➢ 8. Relacionar as grandezas elétricas, físicas
e matemáticas.

➢ Resolução de exercicios, participação em
sala de aula

➢ Construção de conceito, participação e
trabalho em equipe

➢ Conhecimento das expressões matemática
da eletricidade e eletrônica.

➢ 9. Identificar os componentes e os elementos
básicos dos circuitos.

➢ Participação em sala de aula, trabalho
dissertativo individual, resolução de exercícios
em sala da aula para entrega

➢ Construção de conceito, participação e
trabalho em equipe

➢ Selecionamento correto dos componentes e
elementos básicos dos circuitos para a
realização de uma atividade em ambiente real.



➢ 10. Selecionar adequadamente as grandezas
e escalas dos instrumentos de medição ➢ Participação em Sala de Aula ➢ Construção de conceito, participação e

trabalho em equipe

➢  Capacidade de ut i l izar e manusear
equipamentos de medição, e principalmente,
esco lher  adequadamente a  esca la  do
equipamento em uma determinada medição

➢ 11. Demonstrar organização, asseio e
responsabilidade

➢  T raba lho  D isse r ta t i vo  (em Grupo)
Participação em Sala de Aula

➢ Organização

➢ Pontualidade

➢ Trabalho em Equipe

➢ Desenvolvimento das atividades com
organização, asseio e responsabilidade.

➢ 12. Relacionar os conceitos fundamentais
(teoria) com a prática.

➢ Resolução de exercicios, participação em
sala de aula de ativides teóricas e práticas ➢ Construção de conceito, destreza

➢ Resolução das atividades avaliativas.

➢ Desenvolvimento das atividades práticas.
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V – Plano de atividades docentes

Componente Curricular: PRINCÍPIOS DE ELETRÔNICA - GRUPO B 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

Recepção dos alunos com
apresentação do regimento
esco la r ,  com en t rega  de
documentação referente ao ano
le t i vo  dos  a lunos ,  como:
calendário, instruções de uso
adequado de laboratórios para
aulas práticas

Elaboração de material didático,
para apoio dos alunos 01-Reunião de planejamento

FEVEREIRO
Sensibilizar os alunos quanto as
oportunidades que virão junto
com o curso técnico

Elaboração de material didático,
para apoio dos alunos 04-Reunião de planejamento

MARÇO

Organização do conteúdo
apresentado em questões
elaboradas, a fim de avaliar o
aprendizado

06-Reunião Pedagógica

ABRIL
Sensibilizar os alunos quanto as
oportunidades que virão junto
com o curso técnico

1 8 - C o n s e l h o  d e  c l a s s e
intermediário

ABRIL

Verificação dos resultados do
c o n s e l h o  d e  c l a s s e
intermediário, com o objetivo de
identificar GAPs e dificuldades
de aprendizagem dos alunos

27- Reunião de Cursos

MAIO 06 a 10- Semana Paula Freire e
Semana da Enfermagem

Elaboração de material didático,
para apoio dos alunos 25- Reunião Pedagógica

JUNHO 15- Reunião de curso

JUNHO

JUNHO
Palestra com integrante da
comissão do CIPA da nossa
unidade escolar

JUNHO 15- Reunião de curso

JULHO
JULHO 04- Atribuição de aulas



JULHO

Verificação dos resultados do
c o n s e l h o  d e  c l a s s e
intermediário, com o objetivo de
identificar GAPs e dificuldades
de aprendizagem dos alunos

23- Reunião de curso

JULHO

Verificação dos resultados do
c o n s e l h o  d e  c l a s s e
intermediário, com o objetivo de
identificar GAPs e dificuldades
de aprendizagem dos alunos

23- Reunião de curso
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
MARKUS, O. Circuitos Elétricos. São Paulo: Érica, 2007.

ALBUQUERQUE, R. O. Análise de Circuitos em CC. São Paulo: Érica, 1998.

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

MALVINO. Eletrônica – Volume 1 e Volume 2.

OLIVEIRA, J. B. TTL/CMOS. São Paulo: Érica.

MARTIN, J. Eletrônica Digital. Fittipaldi.

CÉSAR, E. Circuitos Sequenciais. Érica

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Projetos interdisciplinares envolvendo componentes curriculares desse módulo, a serem definidos ao longo do semestre letivo

SEMANA PAULA FREIRE E FEIRA DE ENFERMAGEM

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
Os discentes com aproveitamento insatisfatório constituir-se-ão de atividades, recursos e metodologias diferenciadas e
individualizadas com a finalidade de eliminar e/ou reduzir a deficiência de aprendizagem que inviabilizou o desenvolvimento das
competências visadas neste componente curricular.

Para isso, serão realizadas:

•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: MARIO BOAVENTURA MENDES FILHO

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: THIAGO MORAES PRADO

Assinatura: Data:____/____/________

Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI– Replanejamento:


