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Qualificação: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO DE AUXILIAR TÉCNICO DE MECATRÔNICA

Componente Curricular: INSTALAÇÕES E COMANDOS ELÉTRICOS - GRUPO B

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

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.

➢ • Agir com iniciativa e atuar em equipe.

➢ • Atuar com responsabilidade, segurança e ética ambiental.

➢ ÁREA DE ATIVIDADES

➢ C – PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DE SISTEMAS

➢  Auxiliar na elaboração de projetos de sistemas de automação.

➢  Identificar por meio de croqui melhorias implementadas nos sistemas de automação.

➢  Relatar resultados de ensaios e experimentos de sistemas mecatrônicos.

➢ E – DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS

➢  Atuar em equipe.

➢  Manter-se atualizado tecnologicamente.

➢  Atuar com empatia.

➢  Agir com ética.

➢  Comunicar-se.



➢  Agir com iniciativa.

➢  Demonstrar autodisciplina.
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular: INSTALAÇÕES E COMANDOS ELÉTRICOS - GRUPO B Módulo: 1º MÓDULO

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1. Analisar condições técnicas, econômicas e ambientais. 1.1 Aplicar normas técnicas, padrões e legislação. 1. Corrente alternada monofásica: Frequência e impedância;

Tensão e corrente elétrica; Potências

2. Atuar na concepção de projetos de instalação de
máquinas e comandos elétricos.

2.1 Especificar e relacionar materiais elétricos. 2. Noções Gerais em Instalações elétricas: Conceito;
Principais simbologias utilizadas; Diagramas ultifilar e
unifilares; Condutores elétricos; Ampacidade e queda de
tensão; Coordenação condutora x proteção; Fatores de
demanda; Dimensionamento e manutenção de circuitos de
iluminação e de força motriz; Quadros de distribuição e
comandos; Proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos;
Métodos de instalação de condutores; Normas e padrões;
Principais falhas e defeitos de instalações industriais

3. Avaliar as características de materiais e componentes
utilizados em instalações elétricas industriais.

3.1 Executar ligações e interligações do sistema elétrico. 3. Reles: Tipos: Magnéticos; Térmicos; Eletrônicos
Características de funcionamento; Função dos relês:
Proteção; Controle; Sinalização

4. Interpretar catálogos, manuais e tabelas técnicas de
instalação de máquinas e comandos elétricos.

4.1 Efetuar os cálculos de potências elétricas. 4. Contator: Conceito; Partes principais; Tipos de contator;
Vida útil; Corrente de operação; Sub-tensão

5. Interpretar projetos e layout de instalação de máquinas e
comandos elétricos.

5.1 Definir fatores de demanda em função das necessidades
do projeto.

5. Disjuntores: Conceito; Corrente e tensões nominais;
Ruptura; Relés para comando dos disjuntores

6. Acompanhar testes de funcionamento de máquinas e
equipamentos.

6.1 Dimensionar condutores e eletrodutos. 6. Fator de potência: Conceito; Causas; Correção

7. Diagnosticar falhas e defeitos em instalações e
equipamentos.

6.2 Utilizar instrumentos e equipamentos de medição e testes.

8. Interpretar croqui, esquemas de instalações industriais. 7.1 Dimensionar os dispositivos de proteção.

8.1 Reconhecer as causas do baixo fator de potência.

8.2 Identificar as principais simbologias de instalações
elétricas.
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular: INSTALAÇÕES E COMANDOS ELÉTRICOS - GRUPO B Módulo: 1º MÓDULO

Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia
e Mês

➢ 1.1 Aplicar normas técnicas, padrões e legislação. ➢ 1. Corrente alternada monofásica: Frequência e
impedância; Tensão e corrente elétrica; Potências

➢ Aula expositiva 05/02 a 15/02

➢ 2.1 Especificar e relacionar materiais elétricos. ➢ 2. Noções Gerais em Instalações elétricas: Conceito;
Principais simbologias utilizadas; Diagramas ultifilar e
unifilares; Condutores elétricos; Ampacidade e queda de
tensão; Coordenação condutora x proteção; Fatores de
demanda; Dimensionamento e manutenção de circuitos de
iluminação e de força motriz; Quadros de distribuição e
comandos; Proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos;
Métodos de instalação de condutores; Normas e padrões;
Principais falhas e defeitos de instalações industriais

➢ Aula Dialogada

18/02 a 01/03

➢ 3.1 Executar ligações e interligações do sistema
elétrico.

➢ 1. Corrente alternada monofásica: Frequência e
impedância; Tensão e corrente elétrica; Potências

➢ 2. Noções Gerais em Instalações elétricas: Conceito;
Principais simbologias utilizadas; Diagramas ultifilar e
unifilares; Condutores elétricos; Ampacidade e queda de
tensão; Coordenação condutora x proteção; Fatores de
demanda; Dimensionamento e manutenção de circuitos de
iluminação e de força motriz; Quadros de distribuição e
comandos; Proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos;
Métodos de instalação de condutores; Normas e padrões;
Principais falhas e defeitos de instalações industriais

➢ Aula Prática

07/03 a 15/03

➢ 4.1 Efetuar os cálculos de potências elétricas. ➢ 1. Corrente alternada monofásica: Frequência e
impedância; Tensão e corrente elétrica; Potências

➢ 2. Noções Gerais em Instalações elétricas: Conceito;
Principais simbologias utilizadas; Diagramas ultifilar e
unifilares; Condutores elétricos; Ampacidade e queda de
tensão; Coordenação condutora x proteção; Fatores de
demanda; Dimensionamento e manutenção de circuitos de
iluminação e de força motriz; Quadros de distribuição e
comandos; Proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos;
Métodos de instalação de condutores; Normas e padrões;
Principais falhas e defeitos de instalações industriais

➢ Aula expositiva

➢ Estudo de caso

18/03 a 29/03



➢ 4.1 Efetuar os cálculos de potências elétricas.

➢ 5.1 Definir fatores de demanda em função das
necessidades do projeto.

➢ 1. Corrente alternada monofásica: Frequência e
impedância; Tensão e corrente elétrica; Potências

➢ 2. Noções Gerais em Instalações elétricas: Conceito;
Principais simbologias utilizadas; Diagramas ultifilar e
unifilares; Condutores elétricos; Ampacidade e queda de
tensão; Coordenação condutora x proteção; Fatores de
demanda; Dimensionamento e manutenção de circuitos de
iluminação e de força motriz; Quadros de distribuição e
comandos; Proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos;
Métodos de instalação de condutores; Normas e padrões;
Principais falhas e defeitos de instalações industriais

➢ Resolução de Exercícios

01/04 a 12/04

➢ 6.1 Dimensionar condutores e eletrodutos. ➢ 1. Corrente alternada monofásica: Frequência e
impedância; Tensão e corrente elétrica; Potências

➢ 2. Noções Gerais em Instalações elétricas: Conceito;
Principais simbologias utilizadas; Diagramas ultifilar e
unifilares; Condutores elétricos; Ampacidade e queda de
tensão; Coordenação condutora x proteção; Fatores de
demanda; Dimensionamento e manutenção de circuitos de
iluminação e de força motriz; Quadros de distribuição e
comandos; Proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos;
Métodos de instalação de condutores; Normas e padrões;
Principais falhas e defeitos de instalações industriais

➢ Estudo de caso

15/04 a 26/04

➢ 6.2 Utilizar instrumentos e equipamentos de medição e
testes.

➢ 6. Fator de potência: Conceito; Causas; Correção ➢ Aula Prática 29/04 a 10/05

➢ 7.1 Dimensionar os dispositivos de proteção.

➢ 8.2 Identificar as principais simbologias de instalações
elétricas.

➢ 3. Reles: Tipos: Magnéticos; Térmicos; Eletrônicos
Características de funcionamento; Função dos relês:
Proteção; Controle; Sinalização

➢ 4. Contator: Conceito; Partes principais; Tipos de
contator; Vida útil; Corrente de operação; Sub-tensão

➢ 5. Disjuntores: Conceito; Corrente e tensões nominais;
Ruptura; Relés para comando dos disjuntores

➢ Resolução de Exercícios

13/05 a 24/05

➢ 8.1 Reconhecer as causas do baixo fator de potência. ➢ 1. Corrente alternada monofásica: Frequência e
impedância; Tensão e corrente elétrica; Potências

➢ 6. Fator de potência: Conceito; Causas; Correção

➢ Aula Prática
27/05 a 07/06

➢ 6.2 Utilizar instrumentos e equipamentos de medição e
testes.

➢ 7.1 Dimensionar os dispositivos de proteção.

➢ 8.1 Reconhecer as causas do baixo fator de potência.

➢ 8.2 Identificar as principais simbologias de instalações
elétricas.

➢ 3. Reles: Tipos: Magnéticos; Térmicos; Eletrônicos
Características de funcionamento; Função dos relês:
Proteção; Controle; Sinalização

➢ 4. Contator: Conceito; Partes principais; Tipos de
contator; Vida útil; Corrente de operação; Sub-tensão

➢ 5. Disjuntores: Conceito; Corrente e tensões nominais;
Ruptura; Relés para comando dos disjuntores

➢ 6. Fator de potência: Conceito; Causas; Correção

➢ Estudo de caso

10/06 a 19/06



➢ 1.1 Aplicar normas técnicas, padrões e legislação.

➢ 2.1 Especificar e relacionar materiais elétricos.

➢ 3.1 Executar ligações e interligações do sistema
elétrico.

➢ 4.1 Efetuar os cálculos de potências elétricas.

➢ 6.1 Dimensionar condutores e eletrodutos.

➢ 1. Corrente alternada monofásica: Frequência e
impedância; Tensão e corrente elétrica; Potências

➢ 4. Contator: Conceito; Partes principais; Tipos de
contator; Vida útil; Corrente de operação; Sub-tensão

➢ 5. Disjuntores: Conceito; Corrente e tensões nominais;
Ruptura; Relés para comando dos disjuntores

➢ 6. Fator de potência: Conceito; Causas; Correção

➢ Resolução de Exercícios

24/06 a 28/06

➢ 1.1 Aplicar normas técnicas, padrões e legislação.

➢ 6.2 Utilizar instrumentos e equipamentos de medição e
testes.

➢ 7.1 Dimensionar os dispositivos de proteção.

➢ 8.1 Reconhecer as causas do baixo fator de potência.

➢ 8.2 Identificar as principais simbologias de instalações
elétricas.

➢ 1. Corrente alternada monofásica: Frequência e
impedância; Tensão e corrente elétrica; Potências

➢ 2. Noções Gerais em Instalações elétricas: Conceito;
Principais simbologias utilizadas; Diagramas ultifilar e
unifilares; Condutores elétricos; Ampacidade e queda de
tensão; Coordenação condutora x proteção; Fatores de
demanda; Dimensionamento e manutenção de circuitos de
iluminação e de força motriz; Quadros de distribuição e
comandos; Proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos;
Métodos de instalação de condutores; Normas e padrões;
Principais falhas e defeitos de instalações industriais

➢ 4. Contator: Conceito; Partes principais; Tipos de
contator; Vida útil; Corrente de operação; Sub-tensão

➢ 5. Disjuntores: Conceito; Corrente e tensões nominais;
Ruptura; Relés para comando dos disjuntores

➢ 6. Fator de potência: Conceito; Causas; Correção

➢ Aula Prática

01/07 a 02/07
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IV - Plano de Avaliação de Competências

Componente Curricular: INSTALAÇÕES E COMANDOS ELÉTRICOS - GRUPO B Módulo: 1º MÓDULO

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

➢ 1. Analisar condições técnicas, econômicas e
ambientais. ➢ Resolução de Exercícios

➢ Construção de Conceito

➢ Criticidade

➢ Organização

➢ Executar medições e ensaios visando
melhorias na planta industrial.

➢ 2. Atuar na concepção de projetos de
instalação de máquinas e comandos elétricos. ➢ Solução de Problemas

➢ Trabalho em Equipe

➢ Construção de Conceito

➢ Postura Ética

➢ Decidir qual melhor equipamento a ser
utilizado na confecção de um projeto ou em sua
manutenção.

➢ 3. Avaliar as características de materiais e
componentes utilizados em instalações elétricas
industriais.

➢ Solução de Problemas

➢ Trabalho em Equipe;

➢ Criticidade

➢ Construção de Conceito

➢ Fazer manutenção em instalações elétrica e
comandos elétricos.

➢ 4. Interpretar catálogos, manuais e tabelas
técnicas de instalação de máquinas e comandos
elétricos.

➢ Resolução de Exercícios

➢ Construção de Conceito

➢ Compreensão;

➢ Criticidade

➢ Testar e especificar componentes elétricos

➢ 5. Interpretar projetos e layout de instalação
de máquinas e comandos elétricos. ➢ Solução de Problemas

➢ Trabalho em Equipe;

➢ Postura Ética

➢ Criticidade

➢ Testar lógicas de máquinas através de
ensaios de causas e danos em comandos para
ident i f icar possíveis fa lhas e poster ior
manutenção e/ou substituição.

➢ 6. Acompanhar testes de funcionamento de
máquinas e equipamentos. ➢ Estudo de caso

➢ Trabalho em Equipe;

➢ Compreensão;

➢ Construção de Conceito

➢ Efetuar reparos em painéis de máquinas
conforme especificações técnicas.

➢  7. Diagnosticar falhas e defeitos em
instalações e equipamentos. ➢ Estudo de caso

➢ Construção de Conceito

➢ Compreensão

➢ Destreza

➢ Corrigir fator de potencia e calcular a
demanda em instalações elétricas.



➢  8 .  In terpretar  croqui ,  esquemas de
instalações industriais. ➢ Trabalho Prático em Grupo

➢ Trabalho em Equipe;

➢ Compreensão;

➢ Criticidade

➢ Desenvolver diagramas elétricos dentro das
normas técnicas.
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V – Plano de atividades docentes

Componente Curricular: INSTALAÇÕES E COMANDOS ELÉTRICOS - 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

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

JUNHO 15- Dia da escola da família

JUNHO
15- Sábado letivo, referente aos
componentes curriculares do dia
04/03

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

JUNHO 15- Reunião de curso

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 22- Reunião de planejamento

JULHO Elaboração de material didático,
para apoio dos alunos

0 3 -  C o n s e l h o  d e  c l a s s e
intermediário



Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
MAMEDE FILHO, João. Instalações Elétricas Industriais. [s.i.]: Ltc, [20--?].

FRANCHI, Claiton Moro. Acionamentos Elétricos. São Paulo: Érica, 2008.

LIMA FILHO, Domingos Leite. Projeto de Instalações Elétricas Prediais. 6. ed. [s.i.]: Érica, 2001.

GOZZI, Giuseppe Giovanni Massimo; PAREDE, Tera Miho Shiozaki. Eletrônica: Máquinas E Instalações Elétricas. São Paulo:
Fundação Padre Anchieta, 2011.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade de Integração entre as disciplinas de Princípios de Eletrônica e Instalações e Comandos Elétricos. Será desenvolvido uma
controle "On-Off", de cargas, utilizando flip-flops desenvolvidos com portas NAND.

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
Contínua: Fazer link da aula anterior; Adiantar o tema que será exposto na próxima aula; Correção de Prova.

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:


