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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 

 Avaliar o funcionamento dos aparelhos conforme padrões de desempenho 

    Conhecer e avaliar os tipos e características das máquinas, instrumentos e 
equipamentos. 

    Realizar projetos e montagens de circuitos eletrônicos. 

 Identificar defeitos em equipamentos eletrônicos. 

 Testar aparelhos eletrônicos com instrumentos de precisão. 

 Simular testes em condições diversas. 

 

Plano de Trabalho Docente – 2015 

 
Ensino Técnico 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

 

Componente Curricular: Sistemas de Comunicação I                                                                                                                  Módulo: 3° 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

 1. Interpretaras características básicas 
de sistemas de comunicação e suas 
propriedades.  
 
 
 
 
2. Distinguir as diferenças entre os 
vários processos de modulação do 
sinal de comunicação.  
 
 
 
 
 
3. Analisar os mecanismos de 
propagação de sinais de rádio e 
operação dos dispositivos de 
transmissão e recepção.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Realizar cálculos com dB.  

1.2. Identificar características de 

funcionamento dos diversos tipos de 

sistemas de comunicação.  

1.3. Identificar características e distúrbios em 

canais de comunicação.  

 

2.1. Enumerar os principais tipos de sistemas 

de modulação.  

2.2. Executar ensaios com sistemas de 

modulação e demodulação.  

 

3.1. Identificar normas e regulamentos dos 

órgãos competentes para transmissão de 

sinais de radiofrequência.  

3.2. Identificar tipos de antenas.  

3.3. Verificar o funcionamento de um tipo de 

antena comercial.  

3.4. Executar ensaios em antenas.  

 
 

 1. Princípios básicos de 
telecomunicações:  

 sistema de comunicação;  

 unidades de medida em 
telecomunicações;  

 canal de comunicação;  

 propriedades e distúrbios dos 
canais de comunicação;  

 conceitos básicos de ondas de 
rádio  

 
2. Modulação de sinais de comunicação:  

 Modulação Analógica AM, FM e 
PAM;  

 Modulação Digital PFM, ASK, 
PSK, FSK , QPSK e QAM  

 
3. Princípios de rádio propagação:  

 espectro de frequências;  

 modos de propagação de acordo 
com a atmosfera;  

 enlace de rádio  
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4. Antenas:  

 definição;  

 antena isotrópica;  

 parâmetros;  

 tipos  
 
5. TV:  

 princípios de funcionamento  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 

Componente Curricular: Curricular: Sistemas de Comunicação I                                                                                                   Módulo: 3° 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1.1. Realizar cálculos com dB.  

1.2. Identificar características 

de funcionamento dos 

diversos tipos de sistemas de 

comunicação.  

1.3. Identificar características 

e distúrbios em canais de 

comunicação.  

 

Princípios básicos de 
telecomunicações:  

 sistema de 
comunicação;  

 unidades de medida 
em telecomunicações;  

 canal de 
comunicação;  

 propriedades e 
distúrbios dos canais 
de comunicação;  

 conceitos básicos de 
ondas de rádio  

 

Aulas expositivas dialogadas, com estudo em 
grupo, aulas práticas de laboratório, com 
estudo dirigidos e com apresentação e 
soluções de problemas; 

 
09/02 a 30/03 

2.1. Enumerar os principais 

tipos de sistemas de 

modulação.  

2.2. Executar ensaios com 

sistemas de modulação e 

demodulação.  

 

Modulação de sinais de 
comunicação:  

 Modulação Analógica 
AM, FM e PAM;  

 Modulação Digital 
PFM, ASK, PSK, FSK 
, QPSK e QAM  

 

Aulas expositivas dialogadas, com estudo em 
grupo, aulas práticas de laboratório, com 
estudo dirigidos e com apresentação e 
soluções de problemas; 

 
30/03 a 11/05 
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3.1. Identificar normas e 

regulamentos dos órgãos 

competentes para 

transmissão de sinais de 

radiofrequência.  

 

Princípios de rádio 
propagação:  

 espectro de 
frequências;  

 modos de propagação 
de acordo com a 
atmosfera;  

 enlace de rádio  
 

Aulas expositivas dialogadas, com estudo em 
grupo, aulas práticas de laboratório, com 
estudo dirigidos e com apresentação e 
soluções de problemas; 

 
11/05 a 08/06 

3.2. Identificar tipos de 

antenas.  

3.3. Verificar o funcionamento 

de um tipo de antena 

comercial.  

3.4. Executar ensaios em 

antenas.  

 

Antenas:  

 definição;  

 antena isotrópica;  

 parâmetros;  

 tipos  
 
TV:  

 princípios de 
funcionamento  

 

Aulas expositivas dialogadas, com estudo em 
grupo, aulas práticas de laboratório, com 
estudo dirigidos e com apresentação e 
soluções de problemas; 

08/06 a 03/07 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

1.Interpretar as características 
básicas de sistemas de 
comunicação e suas 
propriedades.  
 
 
2. Distinguir as diferenças entre 
os vários processos de 
modulação do sinal de 
comunicação.  
 
 
3. Analisar os mecanismos de 
propagação de sinais de rádio 
e operação dos dispositivos de 
transmissão e recepção. 

Realizar cálculos com dB. 

  

Identificar características 

de funcionamento dos 

diversos tipos de 

sistemas de 

comunicação.  

 

Enumerar os principais 

tipos de sistemas de 

modulação. 

  

Executar ensaios com 

sistemas de modulação e 

demodulação.  

 

Identificar normas e 

1.1- Avaliação escrita 
individual e observações 
diretas;  
 
 
2.1- Avaliação escrita 
individual, simulações de 
situações reais praticadas 
em laboratório e 
observações diretas;  
 
 
 
 
3.1- Avaliação escrita 
individual ou em grupo, 
simulações de situações 
reais praticadas em 
laboratório e observações 
diretas; 

1.1- Clareza e organização 
de ideias (oral e escrita) e 
participação;  
 
 
 
 
2.1- Clareza e organização 
de ideias (oral e escrita), 
participação e iniciativa;  
 
 
 
 
3.1- Clareza e organização 
de ideias (oral e escrita), 
participação e iniciativa, 
interesse e cumprimento de 
prazos; 

O aluno é capaz de 
reconhecer as 
características dos 
processos de comunicação. 
 

 
 
Demonstrar conhecimentos 
e clareza nas respostas e 
pesquisas. 
 
 
 
 
 
Fazer uma boa montagem 
de circuitos e um relatório 
técnico claro, objetivo e 
coerente.  
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regulamentos dos órgãos 

competentes para 

transmissão de sinais de 

radiofrequência. 

 

Identificar tipos de 

antenas.  

 

Verificar o funcionamento 

de um tipo de antena 

comercial.  
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

 

Apostila : “Sistemas de Comunicação 1” – Profª Cristina de Moura Ramos, 2008. 
Livros :  
Nascimento,  Juarez do – Telecomunicações ; Makron Books  – 2000. 
Gomes, Alcides Tadeu – Telecomunicações ; Editora Érica – 1996. 
Seicom, Engenharia de Telecomunicações – Apostila de Telecomunicações – 1999.  
 

 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

A recuperação contínua será realizada no dia a dia da sala de aula, através de avaliação 
diagnóstica do desempenho do aluno, sendo executada através de intervenções imediatas, 
dirigidas às dificuldades específicas, assim que estas forem constatadas, através do auxílio na 
resolução de exercícios, atividades práticas e explanação de tópicos não compreendidos. A 
recuperação paralela será realizada através da indicação de material de apoio (livros, listas de 
exercícios, montagem de circuitos) para atividades extraclasse de acordo com as necessidades 
diagnosticadas do aluno. 

 

VII – Identificação: 

Nome do professor: Adriano Bien de Abreu 

Assinatura:                                                                                        Data: 
 
 
 
 
 
 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Curso: 

O Plano de Trabalho está de acordo com as propostas da CETEC, assim como do Plano 
Escolar da Unidade de Ensino. Os docentes preocuparam-se em apresentar as competências e 
habilidades relativas ao seu componente curricular, considerando as atribuições e 
responsabilidades estabelecidas para o Ensino Técnico de Nivel Médio e necessárias à 
continuidade de estudo e à formação do cidadão. Planejaram metodologias e instrumentos de 
avaliação compatíveis ao desenvolvimento de competências. 

Nome do coordenador: Paulo Sérgio de Castro 

 

Assinatura:   
 
 

Data: 25 / 03 / 2015         
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