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    PLANIFICAÇÃO ANUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 

5º Ano 

Ano Letivo 2013-2014 

Tema Unidade de Trabalho Conteúdos Competências Avaliação   Aulas 
Previstas 

 
 
Comunicação 

Ficha diagnóstica Leitura de instruções 
Exercícios de traçados simples 
Divisão de espaços em partes 
iguais 
Pintar de forma livre 

Ler, interpretar instruções de traçados e 
linguagem técnica 
Utilizar  corretamente os materiais 
necessários 

Por observação 
direta grelha de 
avaliação 2 

 
 
Comunicação 

Execução da capa 
Identificação/decoração 

Medir, traçar, dobrar, colar, 
colorir 

Utilizar instrumentos de medição. Revelar 
aptidão manual 
 Interpretar e executa traçados indicadores 
de uma forma (capa) 
 

Por observação 
direta  
grelha de avaliação 6 

 
 
Medição 

Exercícios práticos de  
medição 

História e evolução da 
medida. Grandezas, unidades 
e instrumentos 

Conhecer os instrumentos de medição  
Aplicar os conhecimentos adquiridos na 
realização de artefactos e ou objetos 
 

Por observação 
direta  
grelha de avaliação 

6 

 
Materiais 
Papel ,cartão 
 
(Parte I) 
 
 

Construção de formas  
alusivas à época natalícia 
 
 
 
 
 
 

História do papel, 
variedades, normalização, 
aplicações práticas. Criar 
objetos ou artefactos,  
reciclar e reutilizar materiais 
 
 
 

Conhecer vários materiais. 
Distinguir propriedades dos materiais 
Usar materiais novos e reutilizar 
Conhecer o impacte ambiental provocado 
pelo uso abusivo dos recursos naturais 
 
 
 

Por observação 
direta  
grelha de avaliação 
 
Ficha ou relatório de 
autoavaliação 
 
 

 
 
 

8 
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Materiais 
Papel ,cartão 
 
(Parte II) 
 

Construção de trabalhos alusivos ao Dia 
da Floresta 

Criar objetos ou artefactos,  
reciclar e reutilizar materiais 

Usar materiais novos e reutilizar 
Conhecer o impacte ambiental provocado 
pelo uso abusivo dos recursos naturais 
 

Por observação 
direta  
grelha de avaliação 
 

 
 
 

9 

Materiais 
Papel ,cartão 
 
(Parte III) 

 

Construção de trabalhos alusivos à 
quadra da Páscoa 

Criar objetos ou artefactos, 
reciclar e reutilizar materiais 

Usar materiais novos e reutilizar 
Conhecer o impacte ambiental provocado 
pelo uso abusivo dos recursos naturais 

Por observação 
direta  
grelha de avaliação 
 
Ficha ou relatório de 
autoavaliação 

9 

 
 
 
 
Energia 

Execução de um trabalho (trabalho 
individual de pares ou em grupo) 

Fontes de energia 

Energias renováveis 

Energias não renováveis 

 

Conhecer as fontes de energia 

Diferenciar as energias renováveis e as suas 
vantagens para o meio ambiente 

Reconhecer a importância das energias não 
renováveis e as suas consequências da sua 
aplicação no meio ambiente 

 

Por observação 
direta e grelha de 
avaliação 

9 

 
 
Matérias e 
Materiais                
 

Exercícios práticos de construção de 
artefactos e ou objetos com diversos 
materiais. 
 

Origem das matérias e 
materiais 
 História dos materiais 
 formas de extração e ou 
fabrico 
 Algumas das principais  
características dos materiais 

Conhecer a origem das matérias 
Conhecer a história dos materiais 
Identificar formas de extração e ou fabrico. 
Distinguir e reconhece algumas 
características dos materiais 
 
 

Por observação 
direta e grelha de 
avaliação 
 
Ficha ou relatório de 
autoavaliação 

9 

 

NOTA: Esta planificação é anual e passível de ser reformulada sempre que se justifique, tendo em conta as características do grupo/turma. 
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    PLANIFICAÇÃO ANUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 

6º Ano – Ano letivo de 2013-2014  

Tema Unidade de Trabalho Conteúdos Competências Avaliação   

 
Comunicação 

 
Ficha diagnóstica 

 
Leitura de instruções 
Exercícios de traçados 
simples 
Divisão de espaços em 
partes iguais 
Pintar de forma livre 

 
Ler, interpretar instruções de traçados e  
linguagem técnica. 
Utilizar  corretamente os materiais 
necessários 

 
Por observação 
direta  
 grelha de avaliação 

 
 

Comunicação 

 
 
Execução da capa 
Identificação/decoração 

 
 
Medir, traçar, dobrar, colar, 
colorir 

 
Utilizar instrumentos de medição. Revelar 
aptidão manual 
 Interpretar e executa traçados indicadores 
de uma forma (capa) 
 

 
Por observação 
direta  
 grelha de avaliação 

 
Materiais 
Papel ,cartão 
 
Parte I) 
 
 

 
Construção de formas  
alusivas  à época natalícia 

 
História do papel, 
variedades, normalização, 
aplicações práticas. Criar 
objetos ou artefactos  
reciclar e reutilizar materiais 

 
Conhecer vários materiais. 
Distinguir propriedades dos materiais 
Usar materiais novos e reutilizar 
Conhecer o impacte ambiental provocado 
pelo  
uso abusivo dos recursos naturais 

 
Por observação 
direta  
 grelha de avaliação 
direta 
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Medição 

 
Exercícios práticos de medição 

 
História e evolução da 
medida. Grandezas, 
unidades e instrumentos 

 
Conhecer instrumentos de medição 
Aplicar os conhecimentos adquiridos  na 
realização de artefactos ou objetos 

 
Por observação 
direta , grelha de 
avaliação 

 
Estruturas 
 
 
 

 
Construção de Estruturas simples 
 
 

 
Elementos de uma estrutura 
Função da estrutura 
Estruturas naturais 
Estruturas artificiais 
 

 
Aprender o conceito de estrutura 
Conhecer  a função  de uma estrutura. 
Reconhecer  estruturas naturais e artificiais. 
Reconhecer a importância das estruturas  
 

 
Por observação 
direta e grelha de 
avaliação  
 

 
 
Matérias e 
Materiais 
 
(Parte II)      

 
 
Exercícios práticos de construção de 
artefactos e ou objetos com diversos 
materiais. 
 

 
origem das matérias e 
materiais 
 história dos materiais 
 formas de extração e ou 
fabrico. 
 Algumas das principais  
características dos materiais 

 
Conhecer a origem das matérias 
Conhecer a história dos materiais 
Identificar formas de extração e ou fabrico. 
Distinguir e reconhece algumas 
características dos materiais 
 

 
Por observação 
direta e grelha de 
avaliação 

 

 

NOTA: Esta planificação é anual e passível de ser reformulada sempre que se justifique, tendo em conta as características do grupo/turma. 



 

 
                                    
 
 
 

 
                  
 
 

CURSO CEF – ELETRICISTAS DE INSTALAÇÕES 
 
 

IEIC:     Programação e Planificação do 2º Ano  2013/2014 
 
 
 

 Designação Conteúdos/atividades Conteúdos teóricos/práticos Avaliação Nº 
Blocos 

1
º 

P
e
rí

o
d

o
  

Instalação a 
cabo, a tubo 

e a calha 
técnica 

 

 
 
1-Executar uma instalação elétrica a cabo de bainha ligeira, 
de um ponto de luz comandada por um interruptor  
 Interpretar o esquema 
 Selecionar os materiais 
 Efetuar o traçado da instalação 
 Fixar a aparelhagem 
 Colocar as braçadeiras e o cabo 
 Fazer as ligações 
     Verificar a instalação 
 
 
 
2-Executar uma instalação elétrica a cabo de bainha 
reforçada, comandada por um comutador de lustre  
 Interpretar o esquema 
 Selecionar e requisitar os materiais 
 Efetuar o traçado da instalação 
 Fixar a aparelhagem 
 Fazer as ligações 
     Verificar a instalação 

 

  
 

Formativa: 

- assiduidade 
- pontualidade 
- cooperação 
- participação 

oral 
- fichas de 

trabalho 
- trabalhos 

escritos 
 

 

 

 

Sumativa:  

- relatórios  
- testes 
- trabalho 

individual 
- trabalhos de 

grupo 
- relatório. 

 

 
54blocos 
2b testes 

 Conceito de circuito elétrico 

 Fundamentos de Eletricidade 

 Estrutura da matéria 

 Lei de Ohm 

-  Aplicações da lei de Ohm 
- Iniciação aos aparelhos de medida 
- Tecnologia das ferramentas e materiais 
- Tipos de aparelhagens 
- Tipos de cabos e respetivos acessórios 
- Noções básicas de desenho 
- Desenho esquemático 
- Simbologia elétrica 
- Elaboração do circuito em esquema     
unifilar e multifilar 
- Efeitos fisiológicos da corrente elétrica 
- Cuidados a ter com a corrente elétrica  
- Efeitos da corrente elétrica 
- Associação de resistências elétricas 
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CURSO CEF – ELETRICISTAS DE INSTALAÇÕES 
 
 

Eletrónica Fundamental:     Programação e Planificação do 2º Ano 2013/2014 
 
 

 

 Designação Conteúdos Nº Blocos Avaliação 

2
º 

P
e
rí

o
d

o
  

Instalação a cabo, a tubo e a calha 
técnica 

 

 
3-Executar uma instalação elétrica a cabo comandada por 
comutadores de escada e inversores de grupo 
 Interpretar o esquema 
 Selecionar os materiais 
 Efetuar o traçado da instalação 
 Fixar a aparelhagem 
 Colocar as braçadeiras e o cabo 
 Fazer as ligações 
Verificar a instalação 
 
4-Executar uma instalação elétrica embebida constituída por 
dois circuitos – circuito de climatização ambiente com 
controlo de temperatura e circuito de tomadas comandadas 
por um comutador de lustre 
 Interpretar o esquema 
 Selecionar e requisitar os materiais 
 Efetuar o traçado da instalação 
 Fixar a aparelhagem 
 Fazer as ligações 
Verificar a instalação 
 

  
 

 
 
 

 

Formativa: 

- assiduidade 
- pontualidade 
- cooperação 
- participação oral 
- fichas de trabalho 
- trabalhos escritos 

 

 

 

 

Sumativa:  

- relatórios de visitas de 
estudo 

- testes 
- trabalho individual 
- trabalhos de grupo 
- relatório. 

36h 
24blocos 
2b testes 
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CURSO CEF – ELETRICISTAS DE INSTALAÇÕES 
 
 

Electrónica Fundamental:     Programação e Planificação do 2º Ano 2013/2014 
 
 
 

 Designação Conteúdos Nº Blocos Avaliação 

3
º 

P
e
rí

o
d

o
  

Instalação a cabo, a tubo e a calha 
técnica 

 

 
-Executar uma instalação elétrica a cabo de bainha ligeira, de 
um ponto de luz comandada por um interruptor  
 Interpretar o esquema 
 Selecionar os materiais 
 Efetuar o traçado da instalação 
 Fixar a aparelhagem 
 Colocar as braçadeiras e o cabo 
 Fazer as ligações 
Verificar a instalação 
Executar uma instalação elétrica a cabo de bainha reforçada, 
comandada por um comutador de lustre  
 Interpretar o esquema 
 Selecionar e requisitar os materiais 
 Efetuar o traçado da instalação 
 Fixar a aparelhagem 
 Fazer as ligações 
Verificar a instalação 
 

  
 

 
 
 

 

Formativa: 

- assiduidade 
- pontualidade 
- cooperação 
- participação oral 
- fichas de trabalho 
- trabalhos escritos 

 

 

 

 

Sumativa:  

- relatórios de visitas de 
estudo 

- testes 
- trabalho individual 
- trabalhos de grupo 
- relatório. 

36h 
24blocos 
2b testes 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. JOÃO V  
172431 

ESCOLA SECUNDÁRIA c/ 2º e 3º CICLOS D. JOÃO V  

 



 

 

 

Informação aos Pais e Encarregados de Educação do trabalho a realizar no 

2º ano da disciplina de IEFM (Instalações Eléctricas de Força Motriz) do 

CEF Electricidade de Instalações- Área disciplinar de Educação Tecnológica  

Ano lectivo 2013/2014 

Número de aulas previstas (45 minutos):  

 

 

 

 

 

 

 

1º Período 
 

Temas:  
 

 Execução de circuitos de comando e controlo. 

 

2º Período  
 

Temas:  
 

 Execução de circuitos de comando e controlo. 

 

3º Período 
 

Temas: 
 

 Execução de circuitos de comando e controlo. 

Será valorizado: 
 

 O desenvolvimento de actividades propostas na aula e nos equipamentos informáticas da escola, a 

realização de trabalhos, trabalho em grupo e/ou individual; 

 Tarefas que implicam apresentações orais, trabalhos escritos individuais e/ou em grupo; 

 A resolução de problemas; 

 Comportamento e postura na sala de aula. 

 
Blocos  

(45 minutos) 

1º Período 52 

2º Período 48 

3º Período 6 (Estágio de 210 horas) 
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Informação aos Pais e Encarregados de Educação do trabalho a realizar no 

2º ano da disciplina de IEIC (Instalações Eléctricas de Iluminação e Climatização) do 

CEF Electricidade de Instalações- Área disciplinar de Educação Tecnológica  

Ano lectivo 2013/2014 

Número de aulas previstas (45 minutos):  

 

 

 

 

 

 

 

1º Período 
 

Temas:  
 

 Execução de circuitos de iluminação. 

 Projeto, esquemas elétricos. 

 

2º Período  
 

Temas:  
 

 Execução de circuitos de tomadas, climatização e sinalização. 

 Projeto, esquemas elétricos. 

 

3º Período 
 

Temas: 
 

 Execução de circuitos de quadros elétricos. 

 Projeto, esquemas elétricos. 

 

Será valorizado: 
 

 O desenvolvimento de actividades propostas na aula e nos equipamentos informáticas da escola, a 

realização de trabalhos, trabalho em grupo e/ou individual; 

 Tarefas que implicam apresentações orais, trabalhos escritos individuais e/ou em grupo; 

 A resolução de problemas; 

 Comportamento e postura na sala de aula. 

 
Blocos  

(45 minutos) 

1º Período 52 

2º Período 48 

3º Período 6 (Estágio de 210 horas) 
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Informação aos Pais e Encarregados de Educação do trabalho a realizar no 

2º ano da disciplina de 

PICITE – PROJETO, INSTALAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE 

TELECOMUNICAÇÕES EM EDIFÍCIOS (ITED) do 

CEF Electricidade de Instalações- Área disciplinar de Educação Tecnológica  

Ano letivo 2013/2014 

Número de aulas previstas (45 minutos):  

 

 

 

 

 

 

 

1º Período 
 

Temas:  
 ITED - Projeto 
 ITED – Instalação 

 

 

2º Período  
 

Temas:  
 Leitura e Interpretação de Projeto ITED 
 Instalação de Redes de Cabos 

 

 

3º Período 
 

Temas: 
 

 Instalação de Redes de Tubagem 
 Elaboração de Projeto de ITED 

 

 

Será valorizado: 
 

 O desenvolvimento de atividades propostas na aula e nos equipamentos informáticas da escola, a 

realização de trabalhos, trabalho em grupo e/ou individual 

 Tarefas que implicam apresentações orais, trabalhos escritos individuais e/ou em grupo 

 A resolução de problemas 

 Comportamento e postura na sala de aula 

 
Blocos  

(45 minutos) 

1º Período 65 

2º Período 63 

3º Período 25 (Estágio de 210 horas) 
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CURSO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES (TIPO 2) 
 

Grupo disciplinar de Educação Tecnológica                              

Ano Letivo 2013 - 2014 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO das Disciplinas de IEIC/IEITE/IFM 

COMPETÊNCIAS FORMAS DE AVALIAÇÃO PONDERAÇÃO 
 
 

ATITUDES / VALORES 
(Domínio Sócio-Afectivo) 

 

 ASSIDUIDADE / PONTUALIDADE 
 

 EMPENHO 
 

 COMPORTAMENTO E RELAÇÕES INTERPESSOAIS 
 

 
5% 

 
5% 

 
10% 

 
 
 

CAPACIDADES / APTIDÕES 
(Domínio Cognitivo) 

 

 INTERVENÇÃO / PARTICIPAÇÃO ORAL 
 

 TRABALHOS E/OU RELATÓRIOS 
 

 TESTES DE AVALIAÇÃO / REALIZAÇÃO DE TAREFAS 
 

 ORGANIZAÇÃO DO DOSSIER / CADERNO DIÁRIO 
 

 
10% 

 
30% 

 
30% 

 
10% 
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Informação aos Pais e Encarregados de Educação do trabalho a realizar no 

11º ano Profissional –TGEI na disciplina de Eletrónica Fundamental - Área disciplinar de 

Educação Tecnológica 

Ano lectivo 2013/2014 

Número de aulas previstas (45 minutos):  

 

 

 

 

 

 

As aulas têm início a 17 de setembro e terminam a 28 de junho. 

 

1º Período 
 

Temas:  
 

Módulo 4: Introdução aos Semicondutores e Díodos 

 

 

2º Período  
 

Temas:  
 

Módulo 5: Transístores bipolares em regime estático 

 

 

3º Período 
 

Temas: 
 

Módulo 6: Amplificadores com Transístores Bipolares 

 

 

Será valorizado: 
 

 O desenvolvimento de actividades propostas na aula e nos equipamentos informáticas da escola, a 

realização de trabalhos, trabalho em grupo e/ou individual; 

 Tarefas que implicam apresentações orais, trabalhos escritos individuais e/ou em grupo; 

 A resolução de problemas; 

 Comportamento e postura na sala de aula. 

 
Blocos  

(45 minutos) 

1º Período 52 

2º Período 50 

3º Período 42 
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