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Aumentar a qualidade e atratividade do EFP através da impressão e robótica 3D para 

uma melhor inserção no mercado de trabalho - 2020-1-RO01-KA202-080479  

 

Este projeto foi financiado com o apoio do programa Erasmus+ da União Europeia.   
 
O apoio da Comissão Europeia à produção deste material não constitui endosso do 
conteúdo, este reflete apenas a opinião dos autores, e a Comissão não pode ser 
responsabilizada por qualquer utilização que possa ser feita da informação nele 
contida.  
 
Embora se tenha tido o maior cuidado em fornecer informações precisas e atuais, nem 
o autor ou autores, nem a editora, nem qualquer outra pessoa associada a esta 
publicação, serão responsáveis por qualquer perda, dano ou responsabilidade direta 
ou indireta causada ou alegadamente causada por este livro. 
O material aqui contido não se destina a fornecer conselhos ou recomendações 
específicas para qualquer situação específica.   
 
Aviso de marca registada: Os nomes de produtos ou empresas podem ser marcas 
comerciais ou marcas registadas e são utilizados apenas para identificação e 
explicação sem intenção de infringir a lei. 
 
Ao abrigo desta licença é livre de o fazer: 
Partilhar: copiar e redistribuir o material em qualquer meio ou formato. 
Adaptar: Compor, transformar, e construir sobre o material 
 
Nos termos que se seguem: 
Atribuição - Deve dar o devido crédito, fornecer uma ligação à licença, e indicar se 
foram feitas alterações. Pode fazê-lo de qualquer forma razoável, mas não de 
qualquer forma que sugira que o licenciador o endossa ou a sua utilização. 
Não comercial - Não pode utilizar o material para fins comerciais. 
Partilhar da mesma forma - Se compor, transformar, ou construir sobre o material, 
deve distribuir as suas contribuições sob a mesma licença que o original. 
Sem restrições adicionais - Não pode aplicar termos legais ou medidas tecnológicas 
que restrinjam legalmente outras pessoas de fazer o que a licença permite. 
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Introdução 
 

 

A Europa tem 32% dos mercados mundiais. A robótica industrial tem cerca de um terço do mercado 

mundial, enquanto que o mercado de robôs de serviço profissional mais pequeno os fabricantes 

europeus produzem 63% dos robôs não-militares. Além disso, a investigação na Europa no campo da 

Robótica, Mecatrônica e Inteligência Artificial é significativa, sendo também um fator importante na 

utilidade de introduzir a robótica como disciplina nos currículos de todo o sistema educacional. 

A mecatrónica e a robótica, embora sejam novas para nós, têm assistido a um tremendo 

desenvolvimento nos últimos tempos. Em paralelo com o seu desenvolvimento, os campos em que são 

utilizados expandiram-se significativamente. Hoje em dia não existe praticamente nenhuma área da vida 

moderna ou da indústria que não utilize sistemas mecatrónicos de uma forma ou de outra. 

A presença desta tecnologia nas nossas vidas está até certo ponto a forçar os sistemas educativos 

a incluir nos seus currículos informações e cursos que introduzem os estudantes neste mundo.  

O facto de os sistemas mecatrónicos incluírem know-how das áreas mecânica, eletrónica e, por 

último mas não menos importante, informática, torna este campo extremamente importante para orientar 

os jovens para a formação profissional. 

Um desenvolvimento recente são os sistemas IoT (Internet das Coisas), que são sistemas 

eminentemente mecatrónicos que se vão generalizar. Isto pode ser visto como uma oportunidade, 

proporcionando aos estudantes de todas as áreas de estudo conhecimentos nesta área, contribuirá 

significativamente para a forma como se relacionam com o seu ambiente e, mais importante, com o 

ambiente em que acabarão por trabalhar e estagiar como adultos. 

O currículo desenvolvido neste projeto pretende ser uma ferramenta útil no ensino de robótica e 

conhecimentos técnicos neste campo a um vasto leque de estudantes em vários campos de estudo.  

A estrutura do currículo é tal que permite uma abordagem individual do ensino de acordo com o 

grupo etário e o nível de conhecimentos visado no final do curso. 

Os currículos desenvolvidos como um resultado intelectual do aumento da qualidade e atratividade 

do EFP através da impressão 3D e da robótica para uma melhor inserção no mercado de trabalho - 

2020-1-RO01-KA202-080479 visa oferecer uma ferramenta para a implementação da robótica no éter 

das escolas nas escolas secundárias, os altos arrefecem, mesmo que não estejam centrados na 

aprendizagem técnica. Também pode ser uma ferramenta de uso para as escolas técnicas secundárias 

modificarem e atualizarem os seus currículos existentes.   
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 O material inclui todas as disciplinas necessárias para o ensino da robótica a partir do fundo da 

robótica, das peças mecânicas, da eletrônica, dos sensores, dos microcontroladores e sua programação 

e uma impressão em 3D.  

 A estrutura dos currículos e dos módulos é concebida de modo a permitir a utilização modular 

do material. Cada parte é apresentada a partir do seu conceito básico e conhecimentos elementares 

para que possa ser facilmente adaptada ao nível de educação a que está a ser aplicada (estudantes do 

ensino médio, estudantes do ensino secundário sem formação técnica) mas também contém tópicos 

avançados para estudantes do ensino secundário com formação técnica.  

Cada disciplina usa os currículos como um conjunto bem definido de competências específicas e 

resultados de aprendizagem que ajuda os professores a implementarem os currículos a utilizá-los e a 

adaptá-los às características do grupo a que estão a ser aplicados (idade e conhecimentos anteriores). 

Além disso, cada disciplina tem um guia para a avaliação dos resultados de aprendizagem.  

 Os currículos incluem uma atribuição de tempo mínimo para cada disciplina, permitindo ao professor 

adaptar os currículos de acordo com as necessidades de aprendizagem do aluno. Estas características 

tornam os currículos flexíveis que podem ser facilmente adaptados às necessidades de aprendizagem 

e conhecimentos prévios.  

Em relação aos antecedentes dos professores que utilizam os currículos, o nível de pormenor para 

cada disciplina é elevado para incluir todos os detalhes, tornando possível a utilização dos currículos por 

professores que podem não ter formação direta em robótica e mecatrônica, mas que são formados numa 

das disciplinas STEM (ciência, tecnologia, engenharia, e matemática), especialmente em informática e 

física. 
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Fins Gerais do Currículo  
 

1. Desenvolver a resolução de problemas, o pensamento crítico e a capacidade de raciocínio. 

2. Adquirir as competências de processamento e interpretação de dados. 

3. Como parte do processo de aprendizagem, adquirir competências de cooperação, socializar, 

criar um novo ambiente social e partilhar os seus conhecimentos com outros. 

4. Adquirir experiência em trabalho de equipa, distribuição de tarefas e reconciliação/prestar 

cooperação entre equipas. 

5. Utilizar o método de tentativa e erro e fazer investigação para produzir equipamento que possa 

ser benéfico para a pessoa e/ou sociedade. 

6. Adquirir uma perspetiva científica e a capacidade de converter o conhecimento em prática. 

7. Visualizar a versão final dos projetos e planear através da modelização do uso. 

8. Produzir soluções inovadoras e criativas para resolver problemas da vida quotidiana. 

9. Aprender software para utilizar componentes eletrônicos básicos e para conceber, utilizar 

também maquinaria e ferramentas manuais no processo de produção. 

10. Compreender e obedecer às regras de segurança no trabalho, especialmente enquanto se 

trabalha num workshop. 

11. Desenvolver conhecimentos sobre matemática, ciências e tecnologia fundamentais e física, 

continuar o ensino superior depende da área de interesse. 
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Aptidões Gerais  
 

● Processamento e interpretação de dados 

● Pensamento Algorítmico e Analítico 

● Usar o Raciocínio Dedutivo 

● 3 Pensamentos: Dimensional/Topográfico 

● Pensamento matemático 

● Pensamento criativo 

● Estabelecimento de ligações entre Teórico e Prático  

● Trabalho de equipa/Reconciliação 

● Desenvolver uma comunicação eficaz 

 

Abordagem curricular da aprendizagem e do ensino 
 

▪ Os estudantes chegam ao ambiente de aprendizagem com as suas próprias prestações e 

crenças; estas prestações, atitudes e objetivos afetam a aprendizagem. 

▪ A aprendizagem não é um processo passivo; é um processo ativo, contínuo e evolutivo que 

requer a participação dos estudantes no processo de aprendizagem. 

▪ O conhecimento e as perceções são estruturadas de forma única, tanto pessoal como 

socialmente, por cada pessoa. No entanto, há uma relação nos padrões de significados de que 

os indivíduos estão estruturados devido a experiências físicas, linguagem e interações sociais 

comuns. 

▪ Durante o processo de aprendizagem-ensino, a utilização do que os estudantes aprendem fora 

da sala de aula, tanto como dentro da sala de aula, deve ser orientada para que os estudantes 

interiorizem o conhecimento. 
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Abordagem à Avaliação 
 

▪ A avaliação é um processo de múltiplas etapas e sistemático que envolve o armazenamento e 

interpretação de dados relacionados com a educação, com o objetivo de determinar a eficácia 

da aprendizagem e do professor. A avaliação é um dos elementos básicos do currículo e afeta 

diretamente a aprendizagem, o ensino, e o planeamento. 

▪ Pode ser utilizado de diferentes maneiras na educação. 

▪ A utilização de métodos convencionais de avaliação e avaliação para a avaliação do currículo 

dos sistemas robóticos não produzirá resultados suficientes, devido ao facto de este curso se 

concentrar mais na prática. Por conseguinte, os professores devem desempenhar um papel 

activo na avaliação, especialmente durante as atividades de workshop e os treinos no local para 

observar o comportamento dos alunos, a abordagem ao curso e as suas interações tanto com 

os materiais do curso como com os seus pares. 
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Unidade 1: Introdução à robótica 

Duração: min. 2 horas 

Resultados da aprendizagem 

● Competências digitais  

● Competências matemáticas e competências básicas em ciência e tecnologia 

 

Competências específicas 

A. Desenvolver uma visão geral das tecnologias eletrónicas;  

B. Adquirir conhecimentos das tecnologias subjacentes aos robôs e ao desenvolvimento da 

robótica em geral;  

C. Conhecimento de como utilizar as tecnologias modernas; 

D. Compreender o impacto das tecnologias robóticas na sociedade, assim como as ligações entre 

robótica, tecnologia da informação, mecânica, eletrónica e outros assuntos; 

E. Adquirir uma visão geral da robótica, a família de robôs, sistemas e subsistemas funcionais.  

 

Competências Transversais 

● Capacidade de raciocínio 

● Capacidade de resolução de problemas 

● Habilidades interdisciplinares (matemática, física, eletrónica, design gráfico, língua inglesa) 

● Capacidade de trabalho em equipa 

● Habilidades de comunicação  

● Motivação intrínseca e extrínseca  

● Aspiração da aprendizagem ao longo da vida 

● Autonomia  
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Conteúdos 

Conteúdo principal Objetivos de aprendizagem 

O que é a robótica? 
A.1. Identificar os elementos característicos das tecnologias 

robóticas. 

Desenvolvimento de robôs 

A.1. Identificar os elementos característicos das tecnologias 

robóticas. 

A.2. Formar uma visão geral da robótica e das suas fases iniciais 

B.1. Formar uma imagem do desenvolvimento da tecnologia, em 

particular da robótica 

Robôs na indústria 

B.1. Formação de uma imagem do desenvolvimento tecnológico, 

especialmente da robótica 

C.1. Identificar áreas onde os robôs se tenham desenvolvido 

significativamente 

E.1. Classificar os tipos de robôs industriais 

Robôs à nossa volta 

A.2. Identificar as características das tecnologias em ambientes não-

industriais 

C.1 Identificar áreas onde os robôs se tenham desenvolvido 

significativamente. 

C.2 Identificar as áreas industriais e não industriais onde são 

utilizados robôs. 

D.1. Compreender as complexidades dos sistemas robóticos e as 

tecnologias utilizadas 

E.1. Classificar os tipos de robôs industriais 

Futuros robôs 

A.2. Formação de uma visão geral da robótica e das suas fases 

iniciais 

B.1. Formar uma imagem do desenvolvimento da tecnologia, em 

particular da robótica 
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Conteúdo principal Objetivos de aprendizagem 

Estrutura lógica / funcional 

de um robô (ou seja, 

Atuadores, Sensores, 

Controlo, hmi, ...) 

A.1. Identificar os elementos característicos das tecnologias 

robóticas. 

D.1 Compreender as complexidades dos sistemas e tecnologias 

robóticas utilizadas 

E.2. Compreender os elementos estruturais de um robô 

E.3. Compreender o papel funcional de cada subsistema na 

estrutura de um robô  

E.4. Compreender a forma como estes sistemas interagem. 

  Critérios de avaliação/avaliação 

A avaliação formativa pode ser feita em qualquer ponto da lição e tem uma função de 

afinação. O principal método de implementação deve ser o diálogo. 

Rubrica de avaliação  

 
Bom 

(8-10 valores) 

Satisfatório 

(7-5 valores) 

Pobre 

(4-1 valores) 
Total 

Investigação e 

recolha de 

informação 

O estudante 

recolhe muita 

informação de 

vários locais, tais 

como livros, 

Internet, manual 

técnico, etc. 

o estudante recolhe 

muita informação de 

poucos lugares 

Os estudantes 

recolhem um pouco 

de informação 

10 

Partilha 

Partilha sempre a 

informação e as 

ideias com os 

membros da 

equipa 

Por vezes partilha a 

informação e as ideias 

com os membros da 

equipa 

 

Não partilha a 

informação e as 

ideias com os 

membros da equipa 

10 

Ouvir os outros 

membros do 

grupo 

Ele ouve sempre 

as ideias e 

Ele por vezes ouve as 

ideias e sugestões da 

equipa 

Ele não ouve as 

ideias e sugestões 

da equipa 

10 
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Bom 

(8-10 valores) 

Satisfatório 

(7-5 valores) 

Pobre 

(4-1 valores) 
Total 

sugestões da 

equipa 

Cooperar com 

a equipa 

Nunca discutiu 

com os membros 

da equipa, mas 

fala sempre de 

ideias e tem a 

opinião de todos 

Por vezes discutia com 

os membros da equipa e 

nem sempre discutia 

sobre ideias e obtinha a 

opinião de todos 

Ele discutia 

frequentemente com 

os membros da 

equipa e raramente 

discutia sobre ideias 

ou ouvia a opinião de 

todos 

10 
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Abordagem pedagógica 

 

Conteúdo principal Conteúdos detalhados 
Método didático 

proposto 

O que é a robótica? 

Primeiras ideias de um robô  

Dispositivos mecânicos na Idade Média 

(autómatos humanoides, pássaros mecânicos, 

etc.) 

Revolução industrial 

Desenvolvimento da eletrônica, mecânica e 

robótica. 

-curso, explicação 

- conversa 

Robôs na indústria 
Apresentação das principais áreas industriais 

onde os robôs industriais são utilizados. 

-curso, explicação 

- conversa 

-Métodos de 

atividade das 

equipas 

Robôs à nossa volta 
Apresentação de áreas não industriais onde são 

utilizados robôs (robôs de serviço) 

-curso, explicação 

- conversa 

-Métodos de 

atividade das 

equipas 

Futuros robôs 

Apresentação de tecnologias inovadoras como o 

reconhecimento de imagem e inteligência 

artificial aplicada a robôs 

-curso, explicação 

- conversa 

- debate 

Estrutura lógica / 

funcional de um robô (ou 

seja, Atuadores, 

Sensores, Controlo, hmi, 

...) 

Família de robôs (tipos de robôs) 

Estrutura de um robô industrial 

Sistema mecânico 

Sistema de acionamento 

Sistema de comando e controlo 

-curso, explicação 

- conversa 

- observação 

guiada, exercício 
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Recursos 

O conteúdo presta-se a uma apresentação dinâmica incluindo modelos à escala ou apresentações 

multimédia. Os recursos mínimos devem incluir um computador com acesso à Internet e um projetor 

de vídeo. 
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Unidade 2: programa de formação em impressoras 

3D e 3D 

Duração: min. 10 horas 

 Resultados da aprendizagem 

● Competências digitais 

● Competências matemáticas e competências básicas em ciência e tecnologia 

 

Competências específicas 

A. Desenvolver uma visão geral das tecnologias de impressão 3D   

B. Conhecimento de como utilizar a tecnologia de impressão 3D 

C. Compreender o impacto das tecnologias de impressão 3D na sociedade 

D. Compreender como funciona uma impressora 3D 

 

Competências transversais 

● Capacidade de raciocínio 

● Capacidade de resolver problemas 

● Competências interdisciplinares (matemática, física, eletrónica, desenho gráfico, inglês) 

● Capacidade de trabalhar em equipa 

● Competências de comunicação 

● Motivação interna e externa 

● Apontar para a aprendizagem ao longo da vida 
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Conteúdos 

 

Conteúdo principal Objetivos de aprendizagem 

O que é uma impressora 3D? 
A.1. Identificar os elementos característicos da 

tecnologia de impressão 3D. 

Configuração de uma impressora 3D  

A.1. Identificar os elementos característicos da 

tecnologia de impressão 3D. 

A.2. Dar uma visão geral da impressora 3D e das suas 

fases iniciais 

B.1. Obter uma imagem da impressora 3D  

 

Impressora 3D na indústria 

B.1. Obter uma imagem da impressora 3D 

C.1. Identificar áreas onde as impressoras 3D se tenham 

desenvolvido significativamente 

E.1. Classificar os tipos de impressoras industriais 3D 

Impressora 3D à nossa volta 

A.2. Identificar as características das tecnologias em 

ambientes não-industriais 

C.1 Identificar áreas onde o 3D se desenvolveu 

significativamente. 

C.2 Identificar as áreas industriais e não-industriais onde 

o 3D é utilizado. 

D.1. Compreender a complexidade dos sistemas de 

impressão 3D  

E.1. Classificar os tipos de impressoras industriais 3D 

O futuro da impressora 3D  

A.2. Desenvolvimento de uma visão geral do 3D e das 

suas fases iniciais 

B.1. Obter uma imagem 3D 

Estrutura lógica/funcional da impressora 3D  

A.1. Identificar os elementos característicos das 

tecnologias 3D. 

D.1 Compreender a complexidade dos sistemas e 

tecnologias 3D utilizados 
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Conteúdo principal Objetivos de aprendizagem 

E.2. Compreender os elementos de desenho de uma 

impressora 3D 

E.3. Compreender o papel funcional de cada subsistema 

na estrutura da impressora 3D 

E.4. Compreender a forma como estes sistemas 

interagem. 

Critérios de avaliação/avaliação  

Avaliação formativa, que pode ser realizada em qualquer ponto da lição e tem uma função de 

revisão. O diálogo deve ser o principal método de implementação. 

Rubrica de avaliação 

 
Bom 

(8-10 valores) 

Satisfatório 

(7-5 valores) 

Pobre 

(4-1 valores) 
Total 

Investigação e 

recolha de 

informação 

O estudante reúne 

muitas informações de 

diferentes lugares, tais 

como livros, Internet, 

manuais técnicos, etc. 

o estudante recolhe 

muita informação de 

vários lugares 

Os alunos recolhem 

alguma informação 
10 

Partilha 

Está sempre a 

partilhar informações e 

ideias com os 

membros da equipa 

Por vezes partilha 

informações e ideias 

com os membros da 

equipa 

Não partilha 

informações e ideias 

com os membros da 

equipa 

10 

Ouvir os outros 

membros do 

grupo 

Ele ouve sempre as 

ideias e sugestões da 

equipa 

Por vezes ouve as 

ideias e sugestões da 

equipa 

Ele não ouve as 

ideias e sugestões 

da equipa 

10 

Cooperação 

com uma equipa 

Nunca discute com os 

membros da equipa, 

mas fala sempre de 

Por vezes discutia 

com os membros da 

equipa e nem sempre 

Discutiu 

frequentemente com 

membros da equipa 

10 
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Bom 

(8-10 valores) 

Satisfatório 

(7-5 valores) 

Pobre 

(4-1 valores) 
Total 

ideias e obtém a 

opinião de todos 

discutia ideias e 

obtinha a opinião de 

todos 

e raramente discutiu 

ideias ou ouviu as 

opiniões de todos 
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Abordagem pedagógica 
 

Conteúdo principal Conteúdo detalhado 
Proposta de 

abordagem didática 

O que é o 3D? 

Primeiras ideias em 3D 

Dispositivos mecânicos medievais (autómatos 

humanoides, pássaros mecânicos, etc.) 

Revolução Industrial 

Desenvolvimento eletrônico, mecânico e 3D. 

-relatório, explicação 

- conversa 

3D na indústria 
Uma introdução às principais indústrias que 

utilizam o 3D 

-relatório, explicação 

- conversa 

-Equipe aproxima-se 

3D à nossa volta 
Apresentação de áreas não-industriais 

utilizando 3D 

-relatório, explicação 

- conversa 

-Equipe aproxima-se 

O futuro do 3D 

Apresentação de tecnologias inovadoras como 

o reconhecimento de imagem e inteligência 

artificial em 3D 

-relatório, explicação 

- conversa 

- discussões 

Estrutura 

lógica/funcional da 

impressora 3D 

Desenho de impressora industrial 3D 

Sistema mecânico 

Sistema de controlo e funcionamento 

-relatório, explicação 

- conversa 

- observação guiada, 

exercício 

 

 

Recursos 

Conteúdo adequado para apresentação dinâmica, incluindo modelos à escala ou apresentações 

multimédia. Os recursos mínimos devem incluir um computador com acesso à Internet e um projetor 

de vídeo. 
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Unidade 3: Mecânica e peças mecânicas 
 

Duração: min. 8 Horas 

 

Resultados da aprendizagem 

● Habilidades Práticas 

● Habilidades Matemáticas 

 

Competências específicas 

A. Conhecimento das definições básicas de mecânica 

B. Conhecimento das partes mecânicas de um robô e como combiná-las 

C. Identificar o papel e a importância de diferentes tipos de peças mecânicas 

D. Aprenda a combiná-los para obter o resultado desejado  

E. Usar os seus conhecimentos e utilizar o equipamento fornecido para montar uma experiência 

utilizando a mecânica 

 

 

Competências transversais 

● Trabalho de equipa 

● Liderança 

● Comunicação  

● Resolução de problemas 

● Tomada de decisões 

● Gestão do tempo 

● Criatividade 
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Conteúdos 

Conteúdos principais Objetivos de aprendizagem 

Introdução à Mecânica A1. Cobrir o Conceito Básico de Mecânica e falar sobre Cinemática 

As Leis de Newton e o 

Momentum 

A2. A ideia de como estes dois tópicos estão relacionados e a sua 

utilização na vida real  

Trabalho, Energia, Energia e 

Eficiência 

A3. Aprender todos os diferentes tipos de Energias e a sua 

Conservação 

Introdução à Mecânica 

Adicional 

B1. Introdução ao movimento circular 

B2. Identificação do mecanismo e componentes do movimento 

circular. 

Movimento circular 
C1. Discutir em profundidade Movimento circular e analisar 

diferentes casos 

Engrenagens 

C2. Discutir como funcionam as engrenagens e os diferentes tipos  

D1. Determinar a relação da engrenagem para obter uma velocidade 

de rotação desejada.  

Revisão do Eletromagnetismo 

E1. Relembrar aos estudantes as ideias básicas do 

Eletromagnetismo Fleming's Left hand rule, Lenz's Law e Faraday's 

Law 

Motores 
E2. Discutir como funcionam os motores e os diferentes tipos de 

motores que são utilizados 

Experiência prática 
E2. Os estudantes serão convidados a montar uma experiência que 

incluirá o maior número possível de peças mecânicas 
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Critérios de avaliação/avaliação  

Rubrica de avaliação 

 

Bom 
(8-10 valores) 

Satisfatório 
(7-5 valores) 

Pobre 
(4-1 valores) 

total 

Ideia da 

Experiência 

Os estudantes utilizam a 

maior parte do 

equipamento fornecido e 

montam uma experiência 

que demonstra a maior 

parte das teorias 

abordadas  

Os estudantes 

utilizam pelo menos 

metade do 

equipamento 

fornecido e 

demonstram metade 

do currículo  

Os estudantes 

utilizam muito 

pouco do 

equipamento 

utilizado e 

demonstram 

apenas uma ou 

duas teorias 

10 

Montagem da 

experiência 

A experiência é 

estabelecida numa ordem 

lógica que inclui apenas o 

equipamento necessário 

e proporciona o melhor 

resultado possível 

Equipamento 

desnecessário 

adicionado à 

experiência, fazendo 

com que o resultado 

seja menos eficiente  

Não há lógica na 

ordem da estrutura 

dando um mau 

resultado 

10 

Procedimento 

experimental 

A configuração é utilizada 

na repetição máxima da 

experiência com 

condições diferentes, 

fornecendo tabelas de 

resultados múltiplos 

utilizados, gráficos de 

incertezas corretamente, 

bem como um padrão 

lógico de passos na sua 

experiência. 

A instalação é 

utilizada 

corretamente e o 

resultado é 

satisfatório, mas não 

se repetiram com 

condições 

diferentes. Os 

gráficos não são 

desenhados 

corretamente, e as 

casas decimais não 

Instalado mal 

utilizado e o 

resultado não é o 

melhor que pode 

sair dele. As 

tabelas são mal 

apresentadas e 

não há gráficos 

10 
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Bom 
(8-10 valores) 

Satisfatório 
(7-5 valores) 

Pobre 
(4-1 valores) 

total 

são consistentes em 

tabelas 

Resultados 

Os resultados são bem 

apresentados com 

tabelas, gráficos, e 

incertezas. Também, se 

possível, os valores são 

comparados com os 

valores dados 

Os resultados são 

apresentados com 

tabelas e gráficos 

mas sem incertezas 

ou qualquer 

comparação com os 

valores da vida real 

Resultados mal 

apresentados sem 

tabelas ou gráficos 

mal desenhados 

10 

Apresentação 

A apresentação dos 

estudantes mostrava as 

partes importantes da 

experiência. Todos os 

estudantes participaram 

da apresentação e cada 

um deles apresenta uma 

parte da experiência. Os 

estudantes comunicaram 

com os auditores e 

responderam 

satisfatoriamente às 

perguntas feitas 

Os estudantes 

apresentaram a 

experiência saltando 

partes importantes 

ou explicando de 

forma deficiente 

como chegaram aos 

seus resultados. 

Leram a partir das 

suas notas ou dos 

slides, mas 

conseguiram 

responder 

satisfatoriamente a 

perguntas 

Má apresentação. 

Apenas alguns 

dos estudantes 

participaram. 

Incapazes de 

responder a 

perguntas. 

10 
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Abordagem pedagógica 

Conceito principal Conteúdo Detalhado Método didático proposto 

Introdução à 

mecânica 

Recapitulação das principais definições 

tais como distância, deslocamento, 

aceleração, as suas fórmulas e 

gráficos. 

-Discussão conduzida pelo 

professor 

-Exemplos reais de vida dados 

por estudantes sobre como estes 

se aplicam na vida real 

-Palestra e explicação se 

necessário 

Leis Newtons e 

Momentum 

Cobrindo as três leis de Newton e 

colisões 

-Discussão conduzida pelo 

professor 

-Experimentação feita em grupos 

para explorar a diferença entre as 

leis, bem como o resultado de 

colisões 

-Palestra e explicação se 

necessário 

-Solução de questões 

Trabalho, Energia, 

Energia e Eficiência 

Definição de Trabalho realizado e sua 

fórmula, a relação entre o trabalho 

realizado e a mudança na energia 

cinética. Fórmulas e conceitos de K.E 

GPE, Potência e eficiência. Conceito 

de Energia Mecânica e a sua 

conservação 

-Palestra  

-Discussão  

-Exemplos reais de vida dos 

estudantes 

-Solução de questões  

Introdução à 

Mecânica Adicional 

Introdução a um movimento não-linear 

e como a distância e o deslocamento 

mudam com diferentes trajetórias de 

movimento. Introdução à velocidade 

angular quando um objeto se está a 

mover num círculo. 

-Discussão  
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Conceito principal Conteúdo Detalhado Método didático proposto 

Movimento circular 

O conceito de força centrípeta e 

aceleração centrípeta deve ser 

discutido. Porque é que o objeto está 

em movimento circular, velocidade 

angular, velocidade e explicação do 

pêndulo e do movimento circular 

vertical. Conceito de mudança em K.E 

e GPE quando o objeto está em 

movimento num círculo vertical e o 

facto de a linha de ação de força mudar 

dependendo da posição do objeto. 

-Palestra 

-Demonstração do professor 

Engrenagens, 

ligações e uniões 

-Aprenda diferentes tipos de 

engrenagens e 

como escolher o máximo 

apropriado (engrenagens de esporão, 

biselado 

engrenagens, engrenagens de coroa, 

engrenagens sem fim, 

engrenagens helicoidais,) 

-Rodas, Polias e Cintos 

-Utilização de uniões para ligar 

engrenagens  

-Palestra 

- Manifestação do professor 

- Casos reais que utilizam 

engrenagens pelos estudantes 

Revisão do 

Eletromagnetismo 

Discussão sobre campos elétricos e 

magnéticos. Como funcionam os 

motores quando há um fio de corrente 

fluente num campo magnético e como 

a Eletricidade é induzida quando um 

condutor se move num campo 

magnético. A regra da mão esquerda 

de Fleming, as Leis de Lenz e Faraday 

devem ser discutidas. 

-Palestra 
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Conceito principal Conteúdo Detalhado Método didático proposto 

Motores 

Explicação de como o 

eletromagnetismo se aplica nos 

motores. Explicar a diferença entre o 

motor elétrico e um gerador e como a 

estrutura do motor pode ser utilizada 

para produzir eletricidade. 

-Palestra 

-Experimentações para observar 

as diferenças  

Experiência prática 

Equipas de estudantes serão fornecidas 

a massas, carros, diferentes fugas, 

baterias de fios de engrenagens, 

ímanes e ser-lhes-á pedido que criem 

uma experiência que teste todas as 

teorias ensinadas. No final, ser-lhes-á 

pedido que apresentem os seus 

resultados aos professores e aos outros 

estudantes, e estes serão marcados. 

-Supervisão por parte dos 

professores 

 

 

Recursos 

O conteúdo presta-se a uma apresentação dinâmica incluindo modelos à escala ou 

apresentações multimédia. Os recursos mínimos devem incluir um computador com acesso à Internet e 

um projetor de vídeo. 
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Unidade 4: Eletrónica 
 

Duração: min. 10 horas 

Resultados da aprendizagem 
● As principais competências visadas pelo estudo do assunto são: 

● Competências digitais  

● Competências matemáticas e competências básicas em ciência e tecnologia 

 

Competências específicas 

A. Conhecimento básico da lei de Ohm. 

B. Conhecimento de componentes eletrônicos. 

C. Identificar as características gerais dos componentes eletrônicos. 

D. Determinar os valores nominais das resistências e condensadores através da marcação de 

códigos. 

E. Identificar os componentes eletrónicos utilizando os símbolos correspondentes. 

F. Verificar o estado de funcionamento de um componente semicondutor. 

G. Desenho de circuitos impressos para robôs, com e sem a utilização de software. 

H. Ganhar os conhecimentos e aptidões para utilizar componentes eletrônicos no circuito. 

I. Identificar e manipular os materiais, ferramentas e acessórios utilizados no processo de 

soldadura. 

J. Identificar e analisar sinais analógicos e digitais. 

K. Testa o circuito e faz os ajustes necessários para o seu correto funcionamento. 

Competências Transversais 

● Desenvolver a capacidade de resolução de problemas 

● Pensamento prático 

● Boa gestão do tempo 

● Capacidade de trabalho em equipa 

● Transição interdisciplinar 

● Utilização de recursos de informação 
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Conteúdos 

Conteúdo principal Objetivos de aprendizagem 

Fundamentos eletrônicos 

A.1. Tensão, intensidade e resistência de identificação.  

A.2. Calcular a tensão, intensidade e resistência para diferentes 

circuitos. 

C.1. Capacidade de distinguir entre VCC e GND. 

Componentes eletrônicos 

B.1. Identificação do tipo de componentes eletrônicos. 

C.1. Verificar as características dos componentes eletrónicos. 

C.2. Explicar como funcionam os componentes eletrônicos. 

D.1. Cálculo dos valores nominais das resistências e condensadores 

através da marcação de códigos. 

E.1. Identificação dos componentes eletrônicos através dos símbolos 

correspondentes. 

E.2. Utiliza os componentes eletrônicos do circuito. 

F.1. Identificação do estado de funcionamento de um componente 

semicondutor; 

Eletrónica analógica e 

digital 

A.1. Calcular a tensão e intensidade de corrente adequadas para o 

sistema robótico. 

C.2. Conhecer os diferentes tipos de fontes de poder; 

H.1. Utilizar portões lógicos para diferentes conversões analógicas e 

digitais analógicas. 

J.1. Identificação e análise de sinais analógicos e digitais; 

Componentes elétricos 

A.1. Conhecer o tipo de tensão e intensidade para um componente 

eletrônico diferente. 

B.1. Utiliza a ponte H para componentes motorizados. 

C.1. Verificar as características dos componentes eletrônicos de 

potência. 

C.2. Verificar o consumo de energia de cada componente eletrônico 

com base nas suas características. 

H.1. Ganhar os conhecimentos e aptidões para utilizar a estratégia de 

comutação e pwm; 
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Conteúdo principal Objetivos de aprendizagem 

Circuitos impressos 

desenvolvidos 

A.1. Conhecer o tipo de tensão, intensidade e resistência para um 

componente eletrônico diferente. 

G.1. Desenho básico de circuitos, para robôs, integrando o Arduíno. 

G.2. Conceção básica de circuitos impressos, para robôs. 

I.1. Saber como utilizar ferramentas de soldadura. 

K.1. Saber como testar e corrigir erros; 

 

Exemplos: 

1) Controlar um servo motor através de um potenciómetro e do temporizador IC 555. 

2) Desenvolver um escudo para controlar os motores Arduíno. 
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Critérios de avaliação/avaliação 

Rubrica de avaliação 

 
Bom 

(8-10 valores) 
Satisfatório 
(7-5 valores) 

Pobre 
(4-1 valores) 

Total 

 

Trabalhar com a lei 

de Ohm 

 

Aplicar corretamente 

a Lei Ohm para 

calcular tensão, 

intensidade, e 

resistência. 

 

Aplicar com alguma 

dificuldade a Lei 

Ohm para calcular a 

tensão, intensidade 

e resistência; 

Não é possível 

aplicar a lei de 

Ohm. 

10 

Conhecer os tipos 

de componentes 

eletrônicos e saber 

onde aplicar. 

Tem informações 

sobre os vários tipos 

de componentes 

eletrónicos e sabe 

onde se aplicar 

Conhecer apenas 

alguns tipos de 

componentes 

eletrônicos. 

Não distingue os 

diferentes 

componentes 

eletrônicos. Não se 

pode aplicar. 

10 

Conversões digital-

para-analógico e 

analógico-para-

digital através da 

aplicação de 

portas lógicas. 

Faz conversões do 

digital para o 

analógico e do 

analógico para o 

digital sem problemas 

através de portões 

lógicos e distingue 

entre diferentes 

sinais. 

Faz conversões de 

digital para 

analógico e 

analógico para 

digital através de 

portões lógicos mas 

não distingue os 

sinais 

 

Não converte ou 

distingue entre 

sinais digitais ou 

analógicos 

10 

Escolher os 

condutores certos 

para utilizar no 

robô. 

Determina os 

condutores 

necessários de 

acordo com a 

potência requerida 

pelo robô. 

Determinar os 

condutores 

necessários, 

ignorando a 

potência necessária 

ao robô. 

Não é possível 

aplicar 

controladores 

dependendo das 

necessidades do 

robô. 

10 
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Bom 

(8-10 valores) 
Satisfatório 
(7-5 valores) 

Pobre 
(4-1 valores) 

Total 

Desenvolvimento, 

análise e teste de 

circuitos 

Desenvolve um 

circuito é capaz de 

aplicar e testar. 

Não desenvolve 

circuito mas 

consegue testar 

Não pode fazer 

circuitos ou testes 
10 

 

Abordagem pedagógica 

Conteúdo principal Conteúdos detalhados 
Método didáctico 

proposto 

Fundamentos 

eletrónicos 

Definição de eletrônica. 

Compreender a lei Ohm para o cálculo da tensão, 

intensidade e resistência. 

Distinguir entre VCC e GND 

- Palestra, explicação; 

- Pergunta e resposta; 

- Exercícios de 

aplicação; 

Componentes 

eletrónicos 

Abordagem aos mais variados componentes 

eletrónicos; 

Componentes passivas e componentes 

eletrónicos ativos; 

Diferentes tipos de componentes eletrónicos; 

Valor nominal das resistências e condensadores 

através da marcação de códigos. 

Símbolos de componentes eletrónicos; 

Componentes semicondutores; 

- Palestra, explicação 

- Pergunta e resposta 

-Exercícios de 

aplicação; 

Eletrónica analógica e 

digital 

Fontes de energia de tipo diferente; 

Portões lógicos; 

Sinais digitais e analógicos; 

Conversão analógica para digital; 

- Palestra, explicação 

- Pergunta e resposta 

-Exercícios de 

aplicação; 

Componentes elétricos 

Ponte H para componentes motorizados; 

Componentes eletrónicos de potência; 

Controlador PWM; 

- Palestra, explicação 

- Pergunta e resposta 

-Aplicação 

-Métodos de atividade 

das equipas 
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Circuitos impressos 

desenvolvidos 

Desenho básico do circuito; 

Desenho de circuitos impressos; 

Ferramentas de soldadura; 

- Palestra, explicação 

- Pergunta e resposta 

-Aplicação 

-Métodos de atividade 

das equipas 

 

Recursos 

O conteúdo presta-se a uma apresentação dinâmica incluindo modelos à escala ou apresentações 

multimédia. Os recursos mínimos devem incluir um computador com acesso à Internet e um projetor de 

vídeo. 



 

34 ITIS
eonardo a inciL  D  V

PAR AM

IMS Private School

LIMASSOL
Ibrahim Ozaydin Mesleki ve

Teknik Anadolu Lisesi
ISTA BULN

ARNAVUTKOY

Liceul 

“ 

Don Orione”

ORADEA
Coordinator

Panevezio mokymo 

centras

PANEVEZYS

EPRALIMA

ARCOS DE

VALDEVEZ

 Unidade 5: Controlos e microcontroladores 
 

Duração: min. 10 horas 

Resultados da aprendizagem 

● Competências digitais  

● Competências matemáticas e competências básicas em ciência e tecnologia 

 

Competências específicas 

A. Conhecimento das principais partes de um sistema robótico e identificação do controlador 

B. Conhecimento da estrutura dos microcontroladores 

C. Conhecimento de línguas robóticas  

D. Conhecimento de programação Arduíno  

E. Ser capaz de fazer a interface da placa atmega2560 com sensores e atuadores 

F. Ser capaz de programar o Arduíno para aplicações específicas e identificar as bibliotecas 

apropriadas disponíveis 

 

Competências Transversais 

● Capacidade computacional e de pensamento 

● Capacidade de resolução de problemas 

● Competências laboratoriais e capacidade experimental 

● Capacidade prática 

● Habilidades interdisciplinares (matemática, física, eletrónica, design gráfico, língua inglesa) 

● Capacidade de trabalho em equipa 

● Motivação intrínseca e extrínseca  

● Aspiração da aprendizagem ao longo da vida 

● Autonomia 
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   Conteúdos 

Conteúdo principal Objetivos de aprendizagem 

Introdução 
A. Conhecimento das principais partes de um sistema 

robótico e identificação do controlador. 

Microprocessador e 

microcontroladores e estrutura de 

calculadora 

B1. conhecimento da estrutura geral de uma calculadora 

B2. conhecimento da estrutura de um microprocessador 

B3. conhecimento da estrutura dos microcontroladores e 

comparação de microprocessadores. 

ATmega2560 arquitetura e placa de 

desenvolvimento Arduíno  

B4. Conhecimento do conselho de desenvolvimento 

Arduíno Mega e da estrutura ATMega2560 

E. Ser capaz de fazer a interface da placa ATmega2560 

com sensores e atuadores. 

Programação orientada à robótica  

C. conhecimento de línguas robóticas  

D. conhecimento de programação Arduíno 

F. poder programar o Arduíno para aplicações específicas 

e identificar as bibliotecas apropriadas disponíveis 

 

Exemplos: 

N.1 ● Interface do sensor de distância  

N.2 ● Interruptor de limite de interface, Entrada analógica (potenciômetro) - Condução por 

motor passo-a-passo 
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Critérios de avaliação/avaliação 

Projeto de hardware da rubrica de avaliação 

 
Bom 

(8-10 valores) 

Satisfatório 

(7-5 valores) 

Pobre 

(4-1 valores) 
Total 

Projeto de 

circuito 

O circuito foi 

concebido com a 

especificação dada 

e perfeitamente 

descrito no relatório. 

O estudante é capaz 

de explicar o 

resultado esperado  

O circuito foi concebido 

com a especificação dada 

e não foi descrito de 

forma clara no relatório. O 

estudante não é 

completamente capaz de 

explicar o resultado 

esperado 

O circuito não foi 

corretamente 

concebido com a 

especificação dada e o 

estudante não é capaz 

de explicar o resultado 

esperado 

10 

Realização 

de 

Hardware 

O circuito foi 

perfeitamente 

realizado em total 

independência 

o circuito foi realizado 

com pequenas 

imperfeições e nem 

sempre de forma 

autónoma  

o circuito foi realizado 

com imperfeições ou 

não foi realizado de 

todo 

10 

Resultados 

e discussão 

Os resultados são 

analisados e bem 

apresentados em 

folhas gráficas com 

parâmetros 

calculados. 

Os resultados são 

parcialmente analisados e 

apresentados em folhas 

gráficas sem parâmetros 

calculados. 

os resultados não são 

analisados 
10 
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Projeto de software de avaliação 

 
Bom 

(8-10 valores) 

Satisfatório 

(7-5 valores) 

Pobre 

(4-1 valores) 
Total 

Solução 

Uma solução completa 

funciona sem erros. 

Cumpre todas as 

especificações. 

Uma solução completa 

funciona com pequenos 

erros, mas não cumpre 

todas as especificações. 

É implementada uma 

solução incompleta. 

Não compila e/ou não 

corre 

10 

Conceção 

do 

programa 

A conceção do 

programa utiliza uma 

estrutura apropriada. 

Nem todas as estruturas 

selecionadas são 

apropriadas.  

poucas das estruturas 

selecionadas são 

apropriadas. 

10 

 

Rubrica de avaliação de competências transversais 

 
Bom 

(8-10 valores) 

Satisfatório 

(7-5 valores) 

Pobre 

(4-1 valores) 
Total 

Investigação e 

recolha de 

informação 

O estudante recolhe 

muita informação de 

vários locais, tais 

como livros, 

Internet, manual 

técnico, etc. 

o estudante recolhe 

muita informação de 

poucos lugares 

Os estudantes 

recolhem um pouco 

de informação 

10 

Partilha 

Partilha sempre a 

informação e as 

ideias com os 

membros da equipa 

Por vezes partilha a 

informação e as ideias 

com os membros da 

equipa 

 

Não partilha a 

informação e as 

ideias com os 

membros da equipa 

10 

Ouvir os 

outros 

Ele ouve sempre as 

ideias e sugestões 

da equipa 

Por vezes ouve as ideias 

e sugestões da equipa 

Ele não ouve as 

ideias e sugestões da 

equipa 

10 
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Bom 

(8-10 valores) 

Satisfatório 

(7-5 valores) 

Pobre 

(4-1 valores) 
Total 

membros do 

grupo 

Cooperar com 

a equipa 

Nunca discutiu com 

os membros da 

equipa, mas fala 

sempre de ideias e 

tem a opinião de 

todos 

Por vezes discutia com 

os membros da equipa e 

nem sempre discutia 

sobre ideias e obtinha a 

opinião de todos 

Ele discutia 

frequentemente com 

os membros da 

equipa e raramente 

discutia sobre ideias 

ou ouvia a opinião de 

todos 

10 

A avaliação formativa pode ser feita em qualquer ponto da lição e tem uma função de 

afinação. O principal método de implementação deve ser o diálogo. 
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Abordagem pedagógica 

Conteúdo principal Conteúdos detalhados 
Método didático 

proposto 

Introdução 

Robô em sistema automático 

Foco no controlador como parte de um 

sistema robótico. 

Classificação dos controladores para 

automação e robótica. 

- Palestra, Explicação 

 

- Conversação 

Microprocessador e 

microcontroladores e 

estrutura de calculadora 

Estrutura de uma calculadora, diagrama 

de blocos, identificação, funções e 

características. 

Estrutura do microprocessador, ALU, 

autocarro, registos. 

Estrutura do microcontrolador e 

comparação com a MPU. 

 

-Palestra, Explicação 

 

-TEAL (Aprendizagem 

Ativa Avançada em 

Tecnologia)  

 

-Métodos de atividade das 

equipas 

ATmega2560 arquitetura e 

placa de desenvolvimento 

Arduíno  

Arduíno MEGA conselho de 

desenvolvimento 

Diagrama de blocos ATmega 2560 

Estrutura da porta (configuração e 

utilização).  

Ligação I/O. 

(Exemplo N1, exemplo N2) 

- Palestra, Explicação 

- Aprendizagem 

cooperativa 

- Aprendizagem baseada 

em problemas 

Programação orientada à 

robótica  

Classificação das línguas robóticas. 

Gcode, linguagens industriais 

proprietárias, programação de baixo 

nível. 

Programação C++ para Arduíno IDE - 

função, bibliotecas, aulas, etc... 

(Exemplo N1, exemplo N2) 

- TEAL (Aprendizagem 

Ativa Avançada em 

Tecnologia) 

- Aprendizagem 

cooperativa 

- Aprendizagem baseada 

em problemas 

- Exercício 

- Trabalho de projeto 



 

40 ITIS
eonardo a inciL  D  V

PAR AM

IMS Private School

LIMASSOL
Ibrahim Ozaydin Mesleki ve

Teknik Anadolu Lisesi
ISTA BULN

ARNAVUTKOY

Liceul 

“ 

Don Orione”

ORADEA
Coordinator

Panevezio mokymo 

centras

PANEVEZYS

EPRALIMA

ARCOS DE

VALDEVEZ

 

Recursos 

O conteúdo presta-se a uma apresentação dinâmica incluindo modelos à escala ou apresentações 

multimédia. Os recursos mínimos devem incluir um computador com acesso à Internet e um projetor 

de vídeo.  
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Unidade 6: Sensores 
 

Duração: min. 8 horas 

Resultados da aprendizagem 

● Competências digitais  

● Competências matemáticas e competências básicas em ciência e tecnologia 

Competências específicas 

A. Conhecimento dos sensores 

B. Conhecer as características dos conceitos de sensores e transdutores 

C. Explicar o princípio de funcionamento dos sensores 

D. Desenvolvimento de sistema robótico usando vários sensores 

E. Explicar as áreas de utilização dos sensores 

F. Adquirir os conhecimentos e aptidões para utilizar sensores no circuito 

 

Competências Transversais 

● Desenvolver a capacidade de resolução de problemas 

● Pensamento prático 

● Bom planeamento temporal 

● Capacidade de trabalho em equipa 

● Transição interdisciplinar 

● Utilização de recursos de informação 
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Conteúdos 

Conteúdo principal Objetivos de aprendizagem 

Introdução aos Sensores 

A.1. Identificação de sensores e transdutores  

A.2.  Conhecer as características 

B.1. Capacidade de distinguir entre sensores e utilizadores de 

transdutores 

E.1. Aprender o tipo de sensores 

Sensores de distância 

A.1. Conhecer o tipo de sensores de distância 

C.1. Explicar o princípio de funcionamento do sensor de distância 

D1. Utiliza o sensor de distância no circuito 

F.1. Circuito de desenho com Arduíno usando sensor de distância 

Sensores de humidade 

A.1. Conhecer o tipo de sensores de humidade 

C.1. Explicar o princípio de funcionamento do sensor de humidade 

D1. Utiliza o sensor de humidade no circuito 

Sensores de Voltagem 

A.1. Conhecer o tipo de sensores de tensão 

C.1. Explicar o princípio de funcionamento do sensor de voltagem 

D1. Utiliza o sensor de voltagem no circuito 

Sensores de Corrente 

A.1. Conhecer o tipo de sensores de corrente 

C.1. Explicar o princípio de funcionamento do sensor atual 

D1. Utiliza o sensor de corrente no circuito 

F.1. Circuito de desenho com Arduíno usando sensor de corrente 

Sensores de pressão 

A.1. Conhecer o tipo de sensores de pressão 

C.1. Explicar o princípio de funcionamento do sensor de pressão 

D1. Utiliza o sensor de pressão no circuito 

Sensores de temperatura 

A.1. Conhecer o tipo de sensores de temperatura 

C.1. Explicar o princípio de funcionamento do sensor de temperatura 

D1. Utiliza o sensor de temperatura no circuito 

F.1. Circuito de desenho com Arduíno usando sensor de 

temperatura 

Sensores Giroscópio 

A.1. Conhecer o tipo de sensores giroscópicos 

C.1. Explicar o princípio de funcionamento do sensor giroscópio 

D1. Utiliza o sensor giroscópio no circuito 
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Conteúdo principal Objetivos de aprendizagem 

Sensores de luz 

A.1. Conhecer o tipo de sensores de luz 

C.1. Explicar o princípio de funcionamento do sensor de luz 

D1. Utiliza o sensor de luz no circuito 

Sensores de Qualidade do 

Ar 

A.1. Conhecer o tipo de sensores de qualidade do ar 

C.1. Explicar o princípio de funcionamento do sensor de qualidade 

do ar 

D1. Utiliza o sensor de qualidade do ar no circuito 

Sensores de Rua / Peso 

A.1. Conhecer o tipo de sensores de streight - peso 

C.1. Explicar o princípio de funcionamento da risca - sensor de peso 

D1. Utiliza a risca - sensor de peso no circuito 

Sensores de Velocidade / 

Posição 

A.1. Conhecer o tipo de sensores de posição de velocidade 

C.1. Explicar o princípio de funcionamento dos sensores de 

velocidade - posição 

D1. Utiliza o sensor de posição de velocidade no circuito 

 

Exemplos: 

● Circuito do ventilador com sensor de temperatura 

● Circuito simples de sensor de estacionamento com Arduíno 
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Critérios de avaliação/avaliação 

Rubrica de avaliação 

 

Bom 

(8-10 valores) 

Satisfatório 

(7-5 valores) 

Pobre 

(4-1 valores) 
Total 

 

Reconhecer 

sensores 

 

Consegue distinguir 

os sensores de 

acordo com o seu 

local de utilização 

Consegue distinguir 

alguns sensores de 

acordo com o seu 

local de utilização 

Não consegue distinguir 

os sensores, confunde-

os 

10 

Conhecer os 

tipos de 

sensores e os 

seus princípios 

de 

funcionamento 

Tem informação 

sobre o tipo de 

sensores, explica a 

lógica de operação 

de acordo com a 

estrutura dos 

sensores 

Explica o princípio 

de funcionamento 

de alguns dos tipos 

de sensores 

Não conhece todos os 

tipos de sensores, não 

consegue explicar a 

lógica de funcionamento 

de alguns sensores 

10 

Escolher o 

sensor 

apropriado para 

o circuito 

Selecionar o sensor 

apropriado para a 

sua função no 

circuito de aplicação 

dado 

Conhece o sensor 

a utilizar no circuito, 

mas escolhe mal 

Não pode selecionar o 

sensor que deve utilizar 

no circuito 

10 

Ligação dos 

sensores a 

serem utilizados 

na conceção de 

robôs 

Determina os 

sensores adequados 

ao robô e cria o 

circuito de acordo 

com o diagrama de 

ligação 

Cria metade do 

circuito de acordo 

com o diagrama de 

cablagem 

Não consegue 

completar o circuito de 

acordo com o diagrama 

de cablagem 

10 
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Abordagem pedagógica 

Conteúdo principal Conteúdos detalhados 
Método didático 

proposto 

Introdução aos 

Sensores 

Definição de sensores e transdutores e áreas de 

utilização 

- Palestra, explicação 

- Pergunta e resposta 

Sensores de 

distância 

 Definição de sensores de distância, tipo e áreas 

de utilização, princípio de funcionamento  

Pontos a considerar na escolha 

- Palestra, explicação 

- Pergunta e resposta 

-Aplicação 

-Métodos de atividade 

das equipas 

Sensores de 

humidade 

Definição dos sensores de humidade, tipo e 

áreas de utilização, princípio de funcionamento  

Pontos a considerar na escolha 

- Palestra, explicação 

- Pergunta e resposta 

-Aplicação 

-Métodos de atividade 

das equipas 

Sensores de 

Voltagem 

Definição de sensores de tensão, tipo e áreas de 

utilização, princípio de funcionamento  

Pontos a considerar na escolha 

- Palestra, explicação 

- Pergunta e resposta 

-Aplicação 

-Métodos de atividade 

das equipas 

Sensores de 

Corrente 

Definição, tipo e áreas de utilização dos 

sensores de corrente, princípio de 

funcionamento  

Pontos a considerar na escolha 

- Palestra, explicação 

- Pergunta e resposta 

-Aplicação 

-Métodos de atividade 

das equipas 

Sensores de pressão 

Definição dos sensores de pressão, tipo e áreas 

de utilização, princípio de funcionamento  

Pontos a considerar na escolha 

- Palestra, explicação 

- Pergunta e resposta 

-Aplicação 

-Métodos de atividade 

das equipas 

Sensores de 

temperatura 

Definição dos sensores de temperatura, tipo e 

áreas de utilização, princípio de funcionamento  

- Palestra, explicação 

- Pergunta e resposta 
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Conteúdo principal Conteúdos detalhados 
Método didático 

proposto 

Pontos a considerar na escolha -Aplicação 

-Métodos de atividade 

das equipas 

Sensores Giroscópio 

Definição, tipo e áreas de utilização dos 

sensores giroscópicos, princípio de 

funcionamento  

Pontos a considerar na escolha 

- Palestra, explicação 

- Pergunta e resposta 

-Aplicação 

-Métodos de atividade 

das equipas 

Sensores de luz 

Definição, tipo e áreas de utilização dos 

sensores de luz, princípio de funcionamento  

Pontos a considerar na escolha 

- Palestra, explicação 

- Pergunta e resposta 

-Aplicação 

-Métodos de atividade 

das equipas 

Sensores de 

Qualidade do Ar 

Definição, tipo e áreas de utilização dos 

sensores de qualidade do ar, princípio de 

funcionamento  

Pontos a considerar na escolha 

- Palestra, explicação 

- Pergunta e resposta 

-Aplicação 

-Métodos de atividade 

das equipas 

Sensores de Força / 

Peso 

Definição de sensores de peso forte, tipo e áreas 

de utilização, princípio de funcionamento  

Pontos a considerar na escolha 

- Palestra, explicação 

- Pergunta e resposta 

-Aplicação 

-Métodos de atividade 

das equipas 

Sensores de 

Velocidade / Posição 

Velocidade - definição dos sensores de posição, 

tipo e áreas de utilização, princípio de 

funcionamento  

Pontos a considerar na escolha 

- Palestra, explicação 

- Pergunta e resposta 

-Aplicação 

-Métodos de atividade 

das equipas 
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Recursos 

O conteúdo presta-se a uma apresentação dinâmica incluindo modelos à escala ou apresentações 

multimédia. Os recursos mínimos devem incluir um computador com acesso à Internet e um projetor 

de vídeo. 
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