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DOMÍNIOS 
ÁREAS DE COMPETÊNCIA 

de acordo com o PASEO, tendo em conta o 
referencial comum da EBSQF 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS (Currículo disciplinar e Aprendizagens Essenciais) 
DESCRITORES de DESEMPENHO do ALUNO 

é capaz de:  nem sempre é capaz de:  não é capaz de: 

 
 

Conhecimento 
ACPA 

(A, B, D, F, I) 
 

40% 

 
 

Conhecimento e informação  
A - Linguagens e textos 

B -Informação e comunicação 
D - Pensamento crítico e criativo 

F - Desenvolvimento pessoal e autonomia 
I - Saber científico técnico e tecnológico 

 
 
 

Mobilização do conhecimento  
A - Linguagens e textos 

B -Informação e comunicação 
C - Raciocínio e Resolução de Problemas 

D - Pensamento crítico e criativo 
F - Desenvolvimento pessoal e autonomia 
I - Saber científico técnico e tecnológico 

 
 
 

Comunicação 
A - Linguagens e textos 

B -Informação e comunicação 
D - Pensamento crítico e criativo 
E – Relacionamento interpessoal 

F – Desenvolvimento pessoal e autonomia 
H – Sensibilidade estética e artística 

I – Saber científico, técnico e tecnológico 

 

 
Módulo 4 – Introdução aos Semicondutores e díodos 

Descrever as características dos semicondutores 
Distinguir semicondutores tipo P e tipo N 
Explicar as características da junção “PN” 
Efetuar cálculos de polarização de díodos 
Realizar montagens com díodos e proceder à análise dos circuitos 
Descrever as aplicações dos semicondutores atendendo às suas principais características 
Explicar os tipos de circuitos usados na retificação e as suas características 
Conhecer o funcionamento de uma fonte de alimentação de corrente contínua simples 
Conhecer os díodos Zener quanto à sua constituição, características e aplicações 
Conhecer os díodos para aplicações especiais quanto às suas características e aplicações 

 
Módulo 5 – Transístores Bipolares em Regime Estático 

Conhecer e atenuar os efeitos da temperatura no funcionamento dos circuitos com transístores 
Conhecer a constituição, tipos e simbologia do transístor bipolar 
Polarizar o transístor e compreender o seu funcionamento 
Relacionar as correntes e tensões do transístor 
Reconhecer o transístor como amplificador da corrente 
Identificar os parâmetros ( e ) 
Conhecer as montagens fundamentais: EC, BC, e CC 
Analisar as curvas características do transístor em EC 
Traçar a reta de carga estática 
Identificar zonas de funcionamento do transístor 

 
Resolução de 

problemas 
ACPA 

(A, B, C, D, F, I) 
 

35% 

 
Comunicação 

(A, B, D, E, F, H, I) 
 

10%  
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Instrumentos de recolha de informação e avaliação a aplicar: 

 Provas de avaliação escritas teóricas e/ou práticas; 
 Atividades de trabalho / pesquisa (exclusivamente realizados dentro da sala de aula), que poderão ser em grupo ou individuais; 
 Trabalhos de projeto / relatórios (exclusivamente planeados e realizados dentro da sala de aula), que poderão ser em grupo ou individuais; 
 Grelhas/Registos de observação direta; 
 Sessões de pergunta/resposta direcionada. 

 

A elaboração dos Critérios de Avaliação da disciplina teve em conta: a definição de competência apresentada no PASEO, o estipulado nas AE em vigor, os Critérios de 
avaliação e respetivos níveis de desempenho definidos no Referencial Comum anexo do Plano de Intervenção da Escola (projeto MAIA), e a forma como aglutinam as 
Áreas de Competências definidas no PASEO. Não é obrigatória a utilização de todos os instrumentos de avaliação referidos sendo a lista apresentada meramente 
indicativa, podendo recorrer-se a outros diferentes sempre que necessário. 

 

PA - perfil dos alunos | ACPA - áreas de competências do perfil dos alunos 

 

  

 
 
 

Colaboração 
(E, F, G, J) 

15% 

 
 

Desenvolvimento pessoal e 
interpessoal 

E - Relacionamento interpessoal 
F - Desenvolvimento pessoal e autonomia 

G - Bem-estar, saúde e ambiente 
J - Consciência e domínio do corpo 

Compreender o funcionamento do transístor como comutador 
Verificar o funcionamento do transístor como comutador. 

 
Módulo 6 – Amplificadores com Transístores Bipolares 

Conhecer o funcionamento do transístor com sinais dinâmicos 
Conhecer o modelo equivalente do transístor em regime dinâmico 
Conhecer o significado das impedâncias de entrada e saída 
Adaptação de impedâncias 
Compreender e realizar “andares amplificadores com transístores “típicos”. 

 
Módulo 7 – Amplificadores Operacionais 

Conhecer o funcionamento de amplificadores operacionais e outros circuitos integrados 
analógicos 
Saber distinguir os diferentes tipos de andares implementados com circuitos integrados analógicos 

 


