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Eixo Tecnológico: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS

Habilitação Profissional: HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM MECATRÔNICA

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

Componente Curricular: MÁQUINAS E COMANDOS ELÉTRICOS - GRUPO A

Módulo: 2º 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.

➢ •Identificar componentes de automação elétricos, bem como identificar suas características básicas.

➢ •Interpretar catálogos e manuais técnicos.

➢ ÁREA DE ATIVIDADES

➢ B - REALIZAR MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO

➢ Assistir medidas e testes de grandezas elétricas para identificação de necessidades de manutenção de sistemas de automação;

➢ Interpretar resultados de medidas e testes de grandezas elétricas.

➢ E - INSTALAR SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO.

➢ Montar componentes eletroeletrônicos e mecânicos em sistemas de automação.

➢ F - DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS

➢ Atuar em equipe.

➢ Manter-se atualizado tecnologicamente.

➢ Agir com ética.

➢ Comunicar-se.

➢ Agir com iniciativa.

➢ Demonstrar autodisciplina.

➢ Utilizar equipamentos de proteção.
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular: MÁQUINAS E COMANDOS ELÉTRICOS - GRUPO A Módulo: 2º MÓDULO

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1. Avaliar normas de segurança com equipamentos elétricos. 1.1 Utilizar os equipamentos e realizar procedimentos de

proteção.
1. Corrente alternada tr i fásica: configuração delta;

configuração estrela; potências trifásicas e fator de
potência.

2. Analisar a utilização dos componentes elétricos de
proteção.

2.1 Identificar a estrutura lógica dos sistemas de comandos
elétricos.

2. Sistemas de comando eletroeletrônicos: conceito,
comandos lógicos digitais, diagrama de comandos: tipo,
função e aplicação, diagrama de comandos elétricos por
linha e por coluna, localização de defeitos em fluxograma
de comandos.

3. Identificar as características específicas dos componentes
de proteção.

3.1 Operar sistemas de comandos e de controle de processos
industriais.

3. Transformadores de corrente e de potencial: conceito,
características, comandos.

4. Interpretar as curvas características dos componentes de
proteção.

4.1 Diagnosticar falhas e defeitos de comandos elétricos. 4. Motor de indução trifásico: campo girante, princípio de
funcionamento, velocidade síncrona e conjugada.

5. Correlacionar os sistemas de comandos elétricos e suas
estruturas.

5.1 Utilizar instrumentos e equipamentos de medição e testes. 5. Instrumentos de medição: alicate amperímetro, tacômetro
e wattímetro.

6. Correlacionar as propriedades a características das
maquinas, instrumentos e equipamentos.

6.1 Realizar ensaios com máquinas elétricas clásssicas. 6. Inversor de frequência

6.2 Analisar e resolver defeitos apresentados pelas máquinas
elétricas.

7. Softstarter.

6.3 Redigir relatórios de equipamentos.
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular: MÁQUINAS E COMANDOS ELÉTRICOS - GRUPO A Módulo: 2º MÓDULO

Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia
e Mês

➢ 6.1 Realizar ensaios com máquinas elétricas
clásssicas.

➢ 1. Corrente alternada trifásica: configuração delta;
configuração estrela; potências trifásicas e fator de
potência.

➢ ATIVIDADE TEÓRICA
05/02 a 15/02

➢ 6.1 Realizar ensaios com máquinas elétricas
clásssicas.

➢ 1. Corrente alternada trifásica: configuração delta;
configuração estrela; potências trifásicas e fator de
potência.

➢ ATIVIDADE PRÁTICA
18/02 a 01/03

➢ 2.1 Identificar a estrutura lógica dos sistemas de
comandos elétricos.

➢ 2. Sistemas de comando eletroeletrônicos: conceito,
comandos lógicos digitais, diagrama de comandos: tipo,
função e aplicação, diagrama de comandos elétricos por
linha e por coluna, localização de defeitos em fluxograma
de comandos.

➢ ATIVIDADE PRÁTICA

07/03 a 15/03

➢ 2.1 Identificar a estrutura lógica dos sistemas de
comandos elétricos.

➢ 2. Sistemas de comando eletroeletrônicos: conceito,
comandos lógicos digitais, diagrama de comandos: tipo,
função e aplicação, diagrama de comandos elétricos por
linha e por coluna, localização de defeitos em fluxograma
de comandos.

➢ ATIVIDADE PRÁTICA

18/03 a 29/03

➢ 5.1 Utilizar instrumentos e equipamentos de medição e
testes.

➢ 3. Transformadores de corrente e de potencial:
conceito, características, comandos.

➢ ATIVIDADE TEÓRICA 01/04 a 12/04

➢ 1.1 Utilizar os equipamentos e realizar procedimentos
de proteção.

➢ 3.1 Operar sistemas de comandos e de controle de
processos industriais.

➢ 6.2 Analisar e resolver defeitos apresentados pelas
máquinas elétricas.

➢ 4. Motor de indução trifásico: campo girante, princípio
de funcionamento, velocidade síncrona e conjugada.

➢ ATIVIDADE PRÁTICA

15/04 a 26/04

➢ 3.1 Operar sistemas de comandos e de controle de
processos industriais.

➢ 6.2 Analisar e resolver defeitos apresentados pelas
máquinas elétricas.

➢ 4. Motor de indução trifásico: campo girante, princípio
de funcionamento, velocidade síncrona e conjugada.

➢ ATIVIDADE PRÁTICA

29/04 a 10/05

➢ 5.1 Utilizar instrumentos e equipamentos de medição e
testes.

➢ 6.2 Analisar e resolver defeitos apresentados pelas
máquinas elétricas.

➢ 6.3 Redigir relatórios de equipamentos.

➢ 5. Instrumentos de medição: alicate amperímetro,
tacômetro e wattímetro.

➢ ATIVIDADE PRÁTICA

13/05 a 24/05



➢ 2.1 Identificar a estrutura lógica dos sistemas de
comandos elétricos.

➢ 3.1 Operar sistemas de comandos e de controle de
processos industriais.

➢ 6. Inversor de frequência ➢ ATIVIDADE PRÁTICA

27/05 a 07/06

➢ 2.1 Identificar a estrutura lógica dos sistemas de
comandos elétricos.

➢ 3.1 Operar sistemas de comandos e de controle de
processos industriais.

➢ 6. Inversor de frequência ➢ ATIVIDADE PRÁTICA

10/06 a 19/06

➢ 1.1 Utilizar os equipamentos e realizar procedimentos
de proteção.

➢ 6.1 Realizar ensaios com máquinas elétricas
clásssicas.

➢ 7. Softstarter. ➢ ATIVIDADE PRÁTICA

24/06 a 28/06

➢ 1.1 Utilizar os equipamentos e realizar procedimentos
de proteção.

➢ 6.1 Realizar ensaios com máquinas elétricas
clásssicas.

➢ 7. Softstarter. ➢ ATIVIDADE PRÁTICA

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

Componente Curricular: MÁQUINAS E COMANDOS ELÉTRICOS - GRUPO A Módulo: 2º MÓDULO

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

➢ 1. Avaliar normas de segurança com
equipamentos elétricos. ➢ Apresentação de Seminário ➢ Trabalho em Equipe; ➢ Conhecer normas especificas para a

segurança.

➢ 2. Analisar a utilização dos componentes
elétricos de proteção. ➢ Prova Dissertativa (Individual) ➢ Compreensão

➢ Aplicação dos princípios de funcionamento
de motores de corrente alternada para uso na
prática.

➢ 3. Identificar as características específicas
dos componentes de proteção. ➢ Prova Dissertativa (Individual) ➢ Compreensão ➢ Determinação da potência de motores para

conversões eletromecânicas.

➢ 4. Interpretar as curvas características dos
componentes de proteção. ➢ Prova Dissertativa (Individual ➢ Compreensão ➢ Determinação da potência de motores para

conversões eletromecânicas.

➢ 5. Correlacionar os sistemas de comandos
elétricos e suas estruturas. ➢ Resolução de Exercícios

➢ Destreza;

➢ Disciplina,

➢ Pontualidade,

➢ Compreensão

➢ Interpretação e montagem de dispositivos
para comando e proteção de motores.

➢  6 .  Corre lac ionar as propr iedades a
características das maquinas, instrumentos e
equipamentos.

➢ Apresentação de Seminário

➢ Trabalho em Equipe;

➢ Pontualidade,

➢ Compreensão

➢ Instalação de circuitos elétricos de comando
e potência para ligar motores elétricos de
corrente alternada.
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V – Plano de atividades docentes

Componente Curricular: MÁQUINAS E COMANDOS ELÉTRICOS - GRUPO A Módulo: 2º 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

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

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

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

JUNHO 15- Dia da escola da família

JULHO 04- Atribuição de aulas

JULHO 22- Reunião de planejamento



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 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
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
•Motores elétricos – Raul Peragallo - Antenna Edições Técnicas Ltda

•Transformadores – Alfonso Martignoni – Editora Globo

•Máquinas elétricas de corrente contínua Alfonso Martignoni – Editora Globo

•Motores elétricos – WEG – Editora própria – www.weg.net

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 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: MARIO BOAVENTURA MENDES FILHO

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 maneira 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: THIAGO MORAES PRADO

Assinatura: Data:____/____/________

Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI– Replanejamento:


