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1. Caracterização da Disciplina 

 

Esta disciplina pretende dar ao técnico de Electrónica, Automação e Comando, conhecimentos em áreas 
acessórias ao curso, tais como Higiene e Segurança, Manutenção, Desenho Técnico e também uma 
primeira abordagem à aplicação de automatismos electromecânicos e electrónicos. 

 

 

2. Visão Geral do Programa  
 

No primeiro ano serão ministrados conceitos teóricos nas áreas de higiene e segurança no 
trabalho, manutenção de equipamentos e desenho técnico. Nesta última, com recurso a suportes 
informáticos, os alunos iniciarão a aprendizagem na utilização de ferramentas como o AutoCAD para o 
desenho de componentes e esquemas. 

O segundo ano terá uma componente mais prática. Os alunos terão um primeiro contacto com 
equipamentos electromecânicos, onde irão começar por aplicar contactores, relés, fins de curso, 
sensores, temporizadores, etc, seguindo-se a programação de autómatos. Também terão a possibilidade 
de aplicar conhecimentos teóricos adquiridos na disciplina de Sistemas Digitais.  

Na parte final, ser-lhes-á dada a oportunidade de poder desenvolver pequenos projectos em laboratório 
no âmbito dos módulos de programação e desenvolvimento de projectos. 

No módulo de Desenho de componentes e esquemas, prevê-se que os alunos utilizem com alguma 
destreza software de desenho gráfico assistido por computador, tipo AUTOCAD, EPLAN, ORCAD, entre 
outros, conforme se trate de desenho de estruturas, esquemas, placas de circuito impresso, etc. 

 

 

3. Competências a Desenvolver 
 

Aplicar e respeitar as normas e regulamentos relacionados com a actividade que desenvolve, visando as 
certificações vigentes e ainda as normas de protecção do ambiente e de prevenção, higiene e segurança 
no trabalho. 

Colaborar/orientar equipas na execução de planos de manutenção e melhoria, realizando medições 
periódicas, substituindo componentes, procedendo a ajustes, calibrações, etc. 

Interpretar e utilizar correctamente manuais, esquemas e outra literatura técnica fornecida pelos 
fabricantes de equipamentos ou de componentes eléctricos, electrónicos, pneumáticos e hidráulicos. 

Interpretar e reparar pequenas instalações de baixa tensão de alimentação, comando, sinalização e 
protecção. 

Proceder à montagem, manutenção e reparação de equipamentos industriais. 

Elaborar esquemas eléctricos, electrónicos, pneumáticos e hidráulicos, utilizando software específico; 

Instalar, cablar e ensaiar máquinas eléctricas. 

Seleccionar e utilizar equipamento oficinal diverso (medida e ensaio, etc.). 

Interpretar e reparar pequenas instalações B.T.. 
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4. Orientações Metodológicas / Avaliação 
 

Pelo facto de também ser uma disciplina teórico-prática e ter uma estrutura modular, as estratégias a 
desenvolver no processo ensino-aprendizagem deverão igualmente permitir aos Alunos, 
individualmente ou em grupo, adquirir gosto pela auto-formação e ao Professor, conhecer os Alunos, 
adaptando a sua acção educativa às necessidades de cada um deles. 

Recorrer-se-á, assim, a métodos de trabalho individualizado ou em grupo, facilitadores de ambientes 
de aprendizagem que valorizem a iniciativa, a responsabilidade, a autonomia e o sentido crítico. 

Pretende-se que na disciplina de Tecnologias Aplicadas, a observação experimental esteja sempre 
presente e que a teoria e a prática se desenvolvam iterativamente que para isso se recomenda a 
utilização de laboratório de electricidade/electrónica para os módulos 2, 5,6,7,8,9 e 10. O módulo nº1 
pode ser leccionado em sala de aula normal e os módulos 3 e 4 em sala de informática. 

O processo de avaliação constituirá uma vertente importante para o sucesso na aprendizagem dos 
Alunos; assim é da máxima conveniência uma cuidada metodologia. Uma avaliação de diagnóstico 
no início do primeiro ano, poderá favorecer o interesse dos Alunos e permitirá detectar eventuais 
insuficiências na sua formação e assim permitir uma melhor definição de estratégias na respectiva 
planificação. Estes elementos permitem também um melhor conhecimento relativamente a atitudes, 
conhecimentos e desempenho que os alunos vão demonstrando. Será vantajoso a realização de 
trabalhos individuais e de grupo, fichas e testes formativos, que deverão ser corrigidos de forma a 
contribuírem para uma hetero e autoavaliação. Isto permite ao Aluno acompanhar a sua própria 
formação.  

Relativamente às tipologias dos espaços laboratoriais e oficinais, recomenda-se a utilização de 
espaços devidamente apetrechados com bancadas e ferramentas para a prática laboratorial de 
alguns módulos, tais como o de Máquinas-Ferramenta, o de Soldadura e Maquinação e o de 
Práticas Oficinais.  

Em relação aos módulos de Placas de Circuito Impresso e Sensores e Transutores, poder-se-á 
utilizar os espaços laboratoriais (e respectivos equipamentos) destinados às aulas práticas de 
Electricidade e Electrónica. 

Os módulos de Desenho Assistido por Computador e Desenho, poderão ser leccionados nos 
espaços destinados à disciplina de TIC. 

Sugere-se também a aquisição de painéis em madeira de aglomerado para a prática de instalações 
eléctricas. À falta de um laboratório apropriado, estes painéis poderão também ser montados no 
espaço destinado às aulas práticas da disciplina de Electricidade e Electrónica, podendo desta forma 
utilizar as respectivas bancadas, ferramentas e equipamentos.  

Devido às características, predominantemente, práticas da disciplina, recomenda-se que esta 
seja desdobrada na sua totalidade, ou seja 186 horas. 
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5. Elenco Modular 

Número Designação 
Duração de 
referência 

 (horas)  

1 Higiene e Segurança no Trabalho 18 

2 Instalações Eléctricas 30 

3 Desenho Assistido por Computador 30 

4 Desenho de Componentes e Esquemas 36 

5 Placas de Circuito Impresso 30 

6 Sensores e Transdutores 36 

7 Máquinas-Ferramenta 24 

8 Soldadura e Maquinação 24 

9 Técnicas de Manutenção 18 

10 Práticas Oficinais 36 
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MÓDULO 1 
 

 

 
Duração de Referência: 18 horas 

 

1. Apresentação 

Este módulo tem carácter teórico-prático, por isso deverá decorrer em parte em ambiente laboratorial 
ou oficinal de modo a permitir que os alunos possam desenvolver competências na área da 
organização industrial e profissional, na da higiene, segurança e saúde no trabalho e na da qualidade.  

 

2. Objectivos de Aprendizagem 

Organização Industrial e Profissional: 

Identificar os ramos das actividades da indústria Eléctrica e Electrónica. 

Conhecer as profissões e níveis de qualificação inseridas na indústria Eléctrica e Electrónica. 

Conhecer Regulamentos e Normas aplicáveis á indústria Eléctrica e Electrónica (RSIUEE, NP, etc.). 

Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho (HSST): 

Conhecer legislação referente a HSST. 

Identificar tipos de riscos. 

Conhecer os riscos de contacto com a corrente eléctrica. 

Conhecer medidas práticas de protecção contra contactos directos e indirectos. 

Aplicar regras de prevenção. 

Conhecer e utilizar equipamentos de protecção individual (EPI). 

Identificar sinalização de segurança. 

Manipular correctamente ferramentas e aparelhos de medida. 

Conhecer princípios gerais de socorrismo. 

A Qualidade: 

Compreender o conceito de Qualidade. 

Conhecer as principais características do sistema de garantia de qualidade ISO. 

Identificar os principais requisitos das normas de Qualidade. 

Indicar os itens do manual da Qualidade. 

Conhecer o significado da Certificação e os procedimentos necessários á sua obtenção. 

 

 

 

 
 

Higiene e Segurança no Trabalho 
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Módulo 1: Higiene e Segurança no Trabalho 

 

3. Âmbito dos Conteúdos 

Organização Industrial e Profissional: 

Ramos da Industria Eléctrica e Electrónica. 

Actividades Profissionais na Indústria Eléctrica e Electrónica. 

Regulamentos e Normas. 

Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho:  

Regras de Higiene e Segurança de acordo com a legislação. 

Tipos de risco. 

Equipamentos de protecção individual. 

Segurança no local de trabalho. 

Ferramentas e aparelhos de medida. 

Iluminação 

Ruído 

Riscos eléctricos. 

Noções de socorrismo. 

A Qualidade: 

O sistema de garantia da Qualidade. O sistema ISO. 

Os sistemas de normalização. 

O Manual da Qualidade. 

Os procedimentos do sistema. 

Os planos de Qualidade. 

A Certificação. Atribuição de Q. 

 

 

4. Bibliografia / Outros Recursos 

FREITAS, Coelho; FREITAS, Castro, Aplicações Tecnológicas de Electrotecnia e Electrónica, 10.º 
Ano. Curso Tecnológico de Electrotecnia e Electrónica. Edições ASA. (s.d.). 

MATIAS, José, Aplicações Tecnológicas de Electrotecnia e Electrónica, 10º Ano. Curso Tecnológico 
de Electrotecnia e Electrónica. Didáctica Editora. (s.d.). 

PIRES, A. Ramos, Qualidade. Sistemas de Gestão da Qualidade. Edições Sílabo. (s.d.). 

Profissões. Guia de Caracterização Profissional, Vol. IV. Direcção Geral do Emprego e Formação 
Profissional. (s.d.). 

Regulamento de Segurança de Instalações de Energia Eléctrica e Telefones. Porto Editora. (s.d.). 
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MÓDULO 2 

 

 

 
Duração de Referência: 30 horas 

 

1. Apresentação 

Este módulo tem carácter teórico-prático, pelo que deve decorrer em ambiente laboratorial ou oficinal 
de modo a permitir ao aluno verificar e comprovar os conhecimentos adquiridos relativos aos materiais 
usados na indústria eléctrica e electrónica, à concepção e realização de instalações eléctricas e à 
protecção de instalações e pessoas.  

 

 

2. Objectivos de Aprendizagem 

Materiais utilizados na industria Eléctrica e Electrónica: 

Conhecer os materiais mais usados na indústria Eléctrica e Electrónica e respectivas aplicações. 

Caracterizar os diversos tipos de materiais mais usados na I.E.E. pelas suas propriedades 
eléctricas e mecânicas. 

Relacionar as características dos materiais com as suas aplicações. 

Representação esquemática: 

Identificar os diversos tipos de esquemas. 

Interpretar e desenhar esquemas eléctricos, respeitando as normas do desenho esquemático. 

Instalações Eléctricas: 

Escolher o tipo de canalização em função do local. 

Conhecer o conceito de potência instalada. 

Compreender a necessidade da subdivisão das instalações de utilização. 

Descrever uma canalização a partir da sua designação simbólica pela consulta de tabelas. 

Protecção de Instalações e Pessoas: 

Identificar anomalias de funcionamento dos circuitos e os efeitos que produzem. 

Conhecer os diferentes tipos de aparelhos de protecção e suas aplicações. 

Circuitos de Iluminação, Sinalização e Alarme: 

Interpretar esquemas eléctricos de circuitos de iluminação, sinalização e alarme. 

Aplicar regras e normas na execução dos trabalhos, ligando correctamente a aparelhagem no 
circuito. 

 

 

 
 
 

Instalações Eléctricas 
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Módulo 2: Instalações Eléctricas 

 

3. Âmbito dos Conteúdos 

Materiais utilizados na Industria Eléctrica e Electrónica: 

Propriedades gerais dos metais. 

Metais ferrosos. 

Materiais não ferrosos (condutores, ligas resistentes, isolantes, semicondutores). 

Representação Esquemática: 

Esquemas unifilares e multifilares. 

Realização de esquemas. 

Instalações Eléctricas: 

Instalações de utilização eléctrica e telecomunicações (potência instalada, subdivisão das 
instalações, canalizações). 

Protecção de instalações e pessoas. 

Circuitos de iluminação, sinalização e alarme. 

 

 

4. Bibliografia / Outros Recursos 

FREITAS, Coelho; FREITAS, Castro, Aplicações Tecnológicas de Electrotecnia e Electrónica, 10.º 
Ano. Curso Tecnológico de Electrotecnia e Electrónica. Edições ASA. (s.d.). 

MATIAS, José, Aplicações Tecnológicas de Electrotecnia e Electrónica, 10º Ano. Curso Tecnológico 
de Electrotecnia e Electrónica. Didáctica Editora. (s.d.). 

MATIAS, José, Tecnologia da Electricidade, 10.º Ano. Didáctica Editora. (s.d.). 

PINTO, António; ALVES, Vítor, Tecnologias, 10.º Ano. Curso Tecnológico de Electrotecnia e 
Electrónica. Porto Editora. (s.d.). 

Regulamento de Segurança de Instalações de Energia Eléctrica e Telefones. Porto Editora. (s.d.). 
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MÓDULO 3 

 

 

 
Duração de Referência: 30 horas 

 

1. Apresentação 

Com o presente módulo o aluno deverá ficar preparado para uma correcta utilização das ferramentas 
básicas de desenho assistido por computador (CAD).  

 

 

2. Objectivos de Aprendizagem 

Conhecer o ecrã do AutoCAD. 

Localizar e saber utilizar as principais ferramentas do programa. 

Utilizar os diversos comandos de desenho (LINE, CIRCLE, ARC, etc.). 

Criar novos trabalhos (escolher modelos, escalas, etc.). 

Dominar a utilização da barra de ferramentas. 

Aprender a construir um objecto através dos seus pontos e coordenadas. 

Usar as ferramentas de modificação (modify tool – ERASE, TRIM, EXPAND, etc.). 

Saber utilizar as ferramentas de cor. 

Utilizar multilinhas. 

Utilizar texturas (Hatch). 

Utilizar as ferramentas de texto e os seus efeitos, assim como a trabalhar com o editor de texto. 

Criar camadas (layers) e tirar partido destas. 

Utilizar a ferramenta de medidas (Dimension Tool) para realizar cotagens ou tirar medidas. 

Utilizar o comando de impressão do programa. 

Importar ficheiros de outras origens. 

Criar e utilizar bibliotecas. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Desenho Assistido por Computador (CAD) 
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Módulo 3: Desenho Assistido por Computador 

 

3. Âmbito dos Conteúdos 

Introdução ao AutoCAD. 

Configurações de desenho. 

Comandos de visualização. 

Comandos de desenho. 

Pontos notáveis – OSNAP. 

Comandos de edição. 

Comandos de desenho. 

Comandos de edição de objectos. 

Comando EXPLODE. 

Criação e manipulação de Layer’s e propriedades de objectos. 

Cotagem e comandos de dimensão. 

 

 

4. Bibliografia / Outros Recursos 

BARATA, J.; Santos, João, Autodesk Viz. Curso Completo. Editora FCA. 2005.  

FREITAS, Vítor e outros, Mechanical Desktop 4.0. Curso Completo. FCA Editora. 2000. 

GARCIA, J. M., AutoCAD 2005 & AutoCAD LT. CursoCompleto. Editora FCA, 2005 

SANTOS, João, Autocad 2005 Guia de Consulta Rápida. Editora FCA. 2005. 

SANTOS, João, Autocad 3D 2004 & 2005. Curso Completo. FCA Editora. 2005.  

TUMKUS, Eduardo, Autodesk Land Development Suite V. 3. Estudo Prático. (s.d.). 

Outros Recursos: 

Sala equipada com PCs (recomenda-se 1 PC por cada dois alunos). 

Software de desenho gráfico assistido por computador. 

Impressora A3 ou Plotter. 

Ligação em rede. 

 
 
 
 
 
 
 

 

MÓDULO 4 
 

Desenho de Componentes e Esquemas 
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Duração de Referência: 36 horas 

1. Apresentação 

Este módulo tem um carácter teórico-prático, e procura que os alunos identifiquem e associem a vasta 
simbologia eléctrica e electrónica através de meios informáticos.  

Este módulo também deverá preparar os alunos para o desenho do layout de placas de circuito 
impresso, em software específico. 

 
 

2. Objectivos de Aprendizagem 

Identificar simbologia eléctrica e electrónica. 

Associar simbologia ao componente real. 

Desenhar componentes e esquemas eléctricos e electrónicos. 

Desenhar o layout de uma placa de circuito impresso em função de um circuito eléctrico e electrónico. 

Integrar os conhecimentos adquiridos noutras disciplinas. 
 
 

3. Âmbito dos Conteúdos 

Simbologia eléctrica e electrónica. 

Desenho de componentes e esquemas utilizando software específico. 

Transferência do esquemático para layout de circuito impresso. 

Desenho de circuitos impressos em software especifico. 

Simulação de circuitos eléctricos e electrónicos em software específico. 
 
 

4. Bibliografia / Outros Recursos 

PINTO, António; ALVES, Vítor, Tecnologias, 10.º Ano. Curso Tecnológico de Electrotecnia e 
Electrónica. Porto Editora. (s.d.). 

PINTO, António, Práticas Laboratoriais e Oficinais, 10.º,11.º e 12.º Anos. Porto Editora. (s.d.). 

Outros Recursos: 

Impressora A3 ou Plotter. 

Ligação em rede. 

Manuais do software utilizado. 

Sala equipada com PCs (recomenda-se 1 PC por cada dois alunos). 

Software de desenho gráfico assistido por computador.  

Software de simulação. 

Biblioteca de símbolos do software utilizado. 
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MÓDULO 5 
 

 

 
Duração de Referência: 30 horas 

 

1. Apresentação 

Este módulo tem um carácter teórico-prático e procura, essencialmente, facultar a aprendizagem de 
técnicas oficinais e laboratoriais, mediante a realização de tarefas relacionadas com planeamento, 
execução e montagem de placas de circuito impresso, de modo que o aluno seja capaz de executar 
qualquer circuito numa placa de circuito impresso. 

Neste módulo o aluno irá utilizar o processo manual e fotográfico na construção de placas de circuito 
impresso, tendo para isso de saber utilizar os químicos necessários durante cada processo. Irá 
também aprender técnicas de soldadura em placas de circuito impresso. 

 

2. Objectivos de Aprendizagem 

Operar com ferramentas, materiais e equipamentos relacionadas com a realização de circuitos 
impressos. 

Projectar placas de circuito impresso. 

Executar placas de circuito impresso. 

Identificar os processos de realização de placas de circuito impresso. 

Executar a montagem de componentes na placa de circuito impresso. 

Ensaiar a montagem. 

Conhecer regras de higiene e segurança no trabalho, de acordo com a legislação em vigor. 

 

3. Âmbito dos Conteúdos 

Técnica de soldadura: 

Ferros de soldar. 

Ferramentas de apoio. 

Conservação das ferramentas. 

Prática de soldadura e dessoldadura. 

Técnicas de fabrico de circuitos impressos: 

Técnicas de fabrico manual. 

Técnicas de fabrico pelo processo fotográfico. 

Montagem dos componentes na placa de circuito impresso. 

 

 

 

Placas de Circuito Impresso 
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Módulo 5: Placas de Circuito Impresso 

 

4. Bibliografia / Outros Recursos 

MATIAS, José, Aplicações Tecnológicas de Electrotecnia e Electrónica, 10º Ano. Curso Tecnológico 
de Electrotecnia e Electrónica. Didáctica Editora. (s.d.). 

PINTO, António; ALVES, Vítor, Aplicações Tecnológicas de Electrotecnia e Electrónica, 10.º Ano. 
Curso Tecnológico de Electrotecnia e Electrónica. Porto Editora. (s.d.). 

PINTO, António; ALVES, Vítor, Tecnologias, 10.º Ano. Curso Tecnológico de Electrotecnia e 
Electrónica. Porto Editora. (s.d.). 

Outros Recursos: 

Manuais do software utilizado. 

Software de traçado e projecto de PCI. 

Sugere-se que o laboratório esteja equipado com os equipamentos necessários à produção de PCI, 
(método fotográfico). 
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MÓDULO 6 
 

 

 
Duração de Referência: 36 horas 

 
1. Apresentação 

Este módulo tem um carácter teórico-prático, pelo que deverá decorrer em ambiente laboratorial de 
forma a permitir ao aluno assimilar os conceitos teóricos passando, posteriormente, à sua verificação 
experimental, sobre diversos sensores e transdutores. 

 
 

2. Objectivos de Aprendizagem 

Distinguir sensor de transdutor. 

Identificar a constituição interna, as características específicas e o princípio de funcionamento dos 
diversos equipamentos de detecção electromecânica e electrónica. 

Aplicar correctamente sensores e transdutores atendendo ao seu tipo de saída. 

Escolher o tipo de sensor e transdutor de acordo com o tipo de aplicação. 

Seleccionar, através da consulta de catálogos de fabricantes, os sensores e transdutores a instalar em 
aplicações reais tendo em vista a sua automatização. 

Realizar um sistema automatizado utilizando sensores e transdutores, aplicando desta forma os 
conceitos teóricos apreendidos. 

 

Sensores e Transdutores 
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Módulo 6: Sensores e Transdutores 

 

3. Âmbito dos Conteúdos 

Detecção electromecânica: 

Fins de curso de posição. 

Fins de curso de segurança. 

Detecção electrónica: 

Detectores indutivos. 

Detectores capacitivos. 

Células foto-eléctricas. 

Detectores ultra-sónicos. 

Detectores magnéticos. 

Detectores dedicados: 

Detecção de níveis. 

Sondas de temperatura. 

Pressostatos 

Encoders incrementais e absolutos. 

Leitores de códigos de barras. 

Transdutores associados aos detectores: 

Tipos de transdutores. 

Tipos de sinais. 

Ligação dos diversos tipos de sensores em sistemas automatizados baseados em tecnologia 
electromecânica e com autómatos programáveis. 

Selecção dos detectores e transdutores baseada em catálogos de fabricantes. 

 

4. Bibliografia / Outros Recursos 

Catálogos de fabricantes. 

Sugere-se ainda que o laboratório esteja equipado com: 

Detectores electromecânicos (fins de curso de posição, fins de curso de segurança). 

Detectores electrónicos (detectores indutivos, detectores capacitivos, células foto-eléctricas, 
detectores ultra-sónicos, detectores magnéticos). 

Detectores dedicados (detecção de níveis, sondas de temperatura, pressostatos, encoders 
incrementais e absolutos, leitores de códigos de barras). 

Transdutores associados aos detectores (tipos de transdutores, tipos de sinais). 
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MÓDULO 7 

 

 

 
Duração de Referência: 24 horas 

1. Apresentação 

O presente módulo tem por objectivo principal dotar o aluno de conhecimentos básicos do 
funcionamento e aplicação das diversas máquinas-ferramenta que equipam uma oficina de 
automação/manutenção.  

 

2. Objectivos de Aprendizagem 

Classificar as máquinas-ferramenta. 

Conhecer a finalidade e funcionamento das máquinas – ferramenta. 

Enunciar as principais operações das máquinas - ferramentas de uso corrente. 

Adquirir conceitos para a selecção da máquina-ferramenta adequada a cada operação. 

Apontar as regras de segurança na utilização das máquinas-ferramentas. 

Conhecer as características das diferentes ferramentas de corte, bem como os materiais utilizados no 
seu fabrico. 

 

3. Âmbito dos Conteúdos 

Princípios de funcionamento de máquinas-ferramenta. 

Furadora 

Serra 

Rectificador 

Fresa 

Torno. 

Aplicações de máquianas-ferramenta. 

Regras de higiene e segurança em oficina. 

 

4. Bibliografia / Outros Recursos 

GONZALES, J., El Control Numérico y la Programacion Manual de las Mhcn. Ikerplan. (s.d.). 

MARTINS, Vítor, Práticas Oficinais, Plátano Editora. (s.d.) 

RELVAS, C., Controlo Numérico Computorizado. Edições Técnicas. 2000. 

 

 

 

 

Máquinas-Ferramenta 
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MÓDULO 8 
 

 

 
Duração de Referência: 24 horas 

 

1. Apresentação 

Pretende-se que o aluno adquira os conhecimentos básicos de diversas técnicas de soldadura, 
atendendo ao tipo de material a unir e às características de solda a usar e ao equipamento a utilizar. 

Neste módulo o aluno deve ainda ser capaz de maquinar (tornear ou fresar) uma peça. 

 

2. Objectivos de Aprendizagem 

Classificar os princípios básicos da união de peças através da soldadura. 

Distinguir soldadura autogénea da heterogénea. 

Apontar os diversos processos/regras que antecedem o processo de soldadura. 

Enunciar diversas formas de efectuar soldaduras. 

Identificar os processos e metodologias a seguir na realização de soldaduras. 

Definir métodos de soldadura e efectuar soldaduras em diversas posições. 

Seleccionar a ferramenta adequada a uma determinada operação de maquinagem. 

Preparar uma máquina ferramenta para a maquinagem. 

Efectuar a maquinação de peças. 

 

3. Âmbito dos Conteúdos 

Tipos soldadura: 

Eléctrica 

Arco eléctrico. 

Oxi-acetilénica. 

MIG 

TIG. 

Preparação dos materiais para soldadura. 

Aplicabilidade dos diversos tipos de soldadura. 

Regras de segurança na realização de soldaduras. 

Preparação e execução de operações de maquinagem. 

 
 

 

Soldadura e Maquinação 
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Módulo 8: Soldadura e Maquinação 

 

4. Bibliografia / Outros Recursos 

GONZALES, J., El Control Numérico y la Programacion Manual de las Mhcn. Ikerplan. (s.d.). 

RELVAS, C., Controlo Numérico Computorizado. Edições Técnicas. 2000. 

ROCHA, A., Tecnologia Mecânica, Vol. III. Coimbra Editora. (s.d.). 

Outros Recursos: 

Manual de Soldadura a Fogo, Plátano. Edições Técnicas. 

Manual de Soldadura Eléctrica, Plátano. Edições Técnicas. 

Tecnologia do Metal, Plátano Editora. 

Sugere-se que o laboratório esteja equipado com alguns equipamentos de soldadura. 
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MÓDULO 9 
 

 

 
Duração de Referência: 18 horas 

 

1. Apresentação 

No final deste módulo pretende-se que o aluno compreenda a importância da manutenção de 
equipamentos e instalações, na área industrial, de modo a prolongar o seu tempo de vida útil, evitar e 
solucionar avarias.   

 

2. Objectivos de Aprendizagem 

Apontar a importância da manutenção de equipamentos. 

Distinguir os diferentes de manutenção. 

Identificar as vantagens da aplicação da manutenção programada. 

Realizar um plano de manutenção aplicável a um equipamento.  

 

3. Âmbito dos Conteúdos 

Tipos de Manutenção: 

Correctiva 

Preventiva 

Paliativa. 

Manutenção Programada: 

Vantagens 

Organização prévia. 

Organização de um serviço de Manutenção. 

Análise documental: 

Tipos de documentos. 

Organização de documentos. 

Preparação e programação da actividade: 

Organização das actividades. 

Aspectos gerais da preparação e respectivas concretizações na manutenção sistemática. 

A programação das actividades. 

O controlo das actividades. 

Custos da manutenção. 

 

4. Bibliografia / Outros Recursos 

FERREIRA, Luís Andrade, Uma Introdução à Manutenção. Publindrústria. (s.d.). 

Manual de Manutenção de Máquinas e Equipamentos Eléctricos. Plátano. Edições Técnicas. (s.d.). 

 

Técnicas de Manutenção 
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MÓDULO 10 

 

 

 
Duração de Referência: 36 horas 

 

1. Apresentação 

Este módulo é de carácter prático, devendo o mesmo ser leccionado em ambiente laboratorial ou 
oficinal. 

Pretende-se com o mesmo, dar oportunidade ao aluno de desenvolver um projecto de construção de 
um equipamento ou circuito electrónico e/ou electromecânico, tendo em conta conhecimentos 
adquiridos nos módulos anteriores.  

Trata-se da realização de um projecto interdisciplinar, de modo a levar o aluno a praticar a 
metodologia do Trabalho de Projecto, desenvolvendo desta forma as capacidades de concepção, de 
pesquisa, de resolução de problemas, de estruturação de soluções, de realização prática, de teste, de 
exploração e de avaliação crítica. 

 

 

2. Objectivos de Aprendizagem 

Classificar e identificar os materiais utilizados nas indústrias de electricidade e electrónica, de acordo 
com as propriedades mais importantes e as utilizações mais comuns. 

Manipular correctamente as máquinas-ferramenta existentes em oficina. 

Utilizar correctamente os aparelhos de medida e de teste. 

Desenvolver destrezas motoras, posturas ergonómicas e atitudes que conduzam ao trabalho eficiente 
e de qualidade. 

Aplicar processos tecnológicos básicos estudados nas disciplinas da área técnica. 

Pesquisar informações, em diferentes suportes (catálogos, revistas, enciclopédias, bases de dados, 
Internet, etc.). 

Utilizar ferramentas informáticas, em funções básicas (tratamento de texto, folha de cálculo, desenho 
básico, pesquisa de informação) na concepção de manuais e relatórios e ainda em funções técnicas 
(desenho e projecto de circuitos). 

Desenvolver capacidades de análise, de síntese e de avaliação. 

Conhecer e aplicar as regras de higiene e segurança no trabalho. 

 

Práticas Oficinais 
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Módulo 10: Práticas Oficinais 

 

3. Âmbito dos Conteúdos 

Elaboração de um ante-projecto para aprovação. 

Estruturação de um projecto, contemplando a orçamentação, recursos e exequibilidade. 

Recolha, e estruturação de documentação técnica. 

Utilização de materiais, ferramentas e equipamentos em oficina. 

Elaboração de documentação técnica. 

 

4. Bibliografia / Outros Recursos 

Tratando-se de um módulo com excussão de projectos de vários tipos, não se recomenda bibliografia 
específica. Os alunos no entanto poderão consultar bibliografia recomendada para os restantes 
módulos, de acordo com o projecto a desenvolver. 

Relativamente a equipamentos, os alunos deverão utilizar as ferramentas, equipamentos e 
consumíveis existentes em laboratório (ver capítulo das Orientações Metodológicas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


