
  

 

COORD.035.rv01  

☒ DISCIPLINA / MÓDULO / UFCD: 0349, 1242, 4572, 4578, 4579, 5311,

☐ FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO 

☐PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL 

 

Domínios 
Áreas de Competência 

(PASEO) 
Aprendizagens Essenciais ou Conteúdos de módulos / UFCD

(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes)

Área dos 
Conhecimentos 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J 

A demonstração das competências envolve a mobilização dos 
conteúdos programáticos, estipulando
 Identificar os principais problemas ambientais.
 Promover a aplicação de boas práticas para o meio 
 Explicar os conceitos relacionados com a segurança, higiene e 

saúde no trabalho. 
 Reconhecer a importância da segurança, higiene e saúde no 

trabalho. 
 Identificar as obrigações do empregador e do trabalhador de 

acordo com a legislação em vigor.
 Identificar os principais riscos presentes no local de trabalho e 

na atividade profissional e aplicar as medidas de prevenção e 
proteção adequadas.

 Reconhecer a sinalização de segurança e saúde
 Explicar a importância dos equipamentos de proteção coletiva e 

de proteção individual.
 Efetuar operações de soldadura por elétrodo.
 Efetuar revestido e soldo brasagem.
 Identificar processos e técnicas de ligação.
 Selecionar a técnica adequada para os processos de ligação.
 Realizar operações de ligação de peças.
 Identificar as diferentes técnicas de rebitagem e de 

aparafusamento. 
 Identificar as técnicas de ligação de outros materiais não 

metálicos. 
 Identificar os diferentes processos de soldadura e selecionar o 

processo de soldadura adequado.
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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO

 

4579, 5311,6603, 9267, 9268, 9273, 9274, 9285 (Curso Técnico/a Instalador/a de Sistemas Térmicos de 

Aprendizagens Essenciais ou Conteúdos de módulos / UFCD 
(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes) 

Ponderação 

das competências envolve a mobilização dos 
conteúdos programáticos, estipulando-se como: 

Identificar os principais problemas ambientais. 
Promover a aplicação de boas práticas para o meio ambiente. 
Explicar os conceitos relacionados com a segurança, higiene e 

 
Reconhecer a importância da segurança, higiene e saúde no 

Identificar as obrigações do empregador e do trabalhador de 
acordo com a legislação em vigor. 

ntificar os principais riscos presentes no local de trabalho e 
na atividade profissional e aplicar as medidas de prevenção e 
proteção adequadas. 
Reconhecer a sinalização de segurança e saúde 
Explicar a importância dos equipamentos de proteção coletiva e 

proteção individual. 
Efetuar operações de soldadura por elétrodo. 
Efetuar revestido e soldo brasagem. 
Identificar processos e técnicas de ligação. 
Selecionar a técnica adequada para os processos de ligação. 
Realizar operações de ligação de peças. 

car as diferentes técnicas de rebitagem e de 

Identificar as técnicas de ligação de outros materiais não 

Identificar os diferentes processos de soldadura e selecionar o 
processo de soldadura adequado. 

80% 

 Testes escritos
 Questão aula
 Tarefas
 Trabalhos de grupo/ individuais
 Fichas de trabalho na aula e extra
 Caderno 
 Apresentações orais
 Projetos Integradores
 Relatórios de atividades
 Questões de aula
 Portefólio (trabalhos desenvolvidos)
 Grelha de observação e registo da 

participação e oralidade

 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 

  Ciclo de Formação 2022-2025 
Ano letivo 2022-2023 

(Curso Técnico/a Instalador/a de Sistemas Térmicos de Energias Renováveis) 

Instrumentos de Avaliação 

Testes escritos 
Questão aula 
Tarefas 
Trabalhos de grupo/ individuais 
Fichas de trabalho na aula e extra-aula 
Caderno diário 
Apresentações orais 
Projetos Integradores 
Relatórios de atividades 
Questões de aula (escrita/oral) 
Portefólio (trabalhos desenvolvidos) 
Grelha de observação e registo da 
participação e oralidade 
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Domínios 
Áreas de Competência 

(PASEO) 
Aprendizagens Essenciais ou Conteúdos de módulos / UFCD

(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes)

 Interpretar catálogos e ficha
 Identificar as consequências da dilatação, capacidades 

caloríficas de substâncias, unidades de temperatura e as suas 
consequências tecnológicas.

 Identificar processos de transmissão do calor e perdas do 
sistema termodinâmico.

 Identificar a localização correta dos equipamentos dos 
processos de transmissão de calor.

 Definir e aplicar o conceito de rendimento e eficiência de uma 
máquina térmica. 

 Interpretar o processo de transmissão da energia de modo a 
otimizar os objetivos de esquemas funcion

 Caracterizar ciclos termodinâmicos e conceito de bomba de 
calor. 

 Definir e utilizar conceitos básicos de termodinâmica aplicada, 
associados ao funcionamento de sistemas de aquecimento.

 Reconhecer as propriedades de gases perfeitos e reais, 
estados e processos.

 Definir e aplicar os conceitos de energia interna de sistemas 
termodinâmicos, fluxos do calor nas fronteiras do sistema e 
fluxos do trabalho nas fronteiras do sistema.

 Descrever aspetos funcionais de máquinas térmicas.
 Reconhecer os conceitos e e

de energia. 
 Identificar e caracterizar os processos de produção de energia.
 Identificar as principais aplicações das energias renováveis e 

das energias não renováveis.
 Identificar as vantagens/desvantagens da aplicação de 

energias renováveis e de energias não renováveis.
 Analisar o impacte ambiental do sistema de produção de 

energia. 
 Identificar e caracterizar processos de recuperação de energia.
 Identificar e caracterizar instalações de cogeração.
 Identificar a estrutura do
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Aprendizagens Essenciais ou Conteúdos de módulos / UFCD 
(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes) 

Ponderação 

Interpretar catálogos e fichas técnicas. 
Identificar as consequências da dilatação, capacidades 
caloríficas de substâncias, unidades de temperatura e as suas 
consequências tecnológicas. 
Identificar processos de transmissão do calor e perdas do 
sistema termodinâmico. 

localização correta dos equipamentos dos 
processos de transmissão de calor. 
Definir e aplicar o conceito de rendimento e eficiência de uma 

Interpretar o processo de transmissão da energia de modo a 
otimizar os objetivos de esquemas funcionais. 
Caracterizar ciclos termodinâmicos e conceito de bomba de 

Definir e utilizar conceitos básicos de termodinâmica aplicada, 
associados ao funcionamento de sistemas de aquecimento. 
Reconhecer as propriedades de gases perfeitos e reais, 

rocessos. 
Definir e aplicar os conceitos de energia interna de sistemas 
termodinâmicos, fluxos do calor nas fronteiras do sistema e 
fluxos do trabalho nas fronteiras do sistema. 
Descrever aspetos funcionais de máquinas térmicas. 
Reconhecer os conceitos e equipamentos utilizados no âmbito 

Identificar e caracterizar os processos de produção de energia. 
Identificar as principais aplicações das energias renováveis e 
das energias não renováveis. 
Identificar as vantagens/desvantagens da aplicação de 

nergias renováveis e de energias não renováveis. 
Analisar o impacte ambiental do sistema de produção de 

Identificar e caracterizar processos de recuperação de energia. 
Identificar e caracterizar instalações de cogeração. 
Identificar a estrutura do Sistema Português da Qualidade. 

Instrumentos de Avaliação 
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Domínios 
Áreas de Competência 

(PASEO) 
Aprendizagens Essenciais ou Conteúdos de módulos / UFCD

(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes)

 Distinguir os conceitos de unidade, grandeza e dimensão.
 Reconhecer a importância da metrologia.
 Identificar e caracterizar os termos fundamentais e gerais do 

vocabulário internacional de metrologia.
 Identificar os diferent

metrologia. 
 Identificar as principais qualidades dos instrumentos de 

medição. 
 Identificar os principais fatores geradores de erro numa 

medição e propor ou efetuar ações corretivas.
 Efetuar medições com instrumentos de 

auxiliar (nónio). 
 Aplicar os instrumentos de medição mais utilizados em cada 

tipo de grandeza. 
 Identificar áreas de aplicação do controlo metrológico.
 Identificar e caracterizar diversas ferramentas manuais, 

máquinas simples e instr
manipulá-las e operá

 Executar peças simples envolvendo operações elementares de 
serralharia de bancada.

 Identificar os principais tipos de aquecimento.
 Identificar e descrever os principais sistemas convencionais de 

geração de calor. 
 Identificar e caracterizar os diversos tipos de caldeira.
 Aplicar conceitos fundamentais de hidráulica em situações 

estáticas e dinâmicas.
 Descrever as características dos principais tipos de bombas 

hidráulicas. 
 Interpretar o princípio de 
 Selecionar bombas hidráulicas associadas a sistemas de 

aquecimento. 
 Identificar os principais sistemas convencionais de produção de 

águas quentes sanitárias (AQS).
 Identificar e caracterizar os principais sistemas de aq
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Aprendizagens Essenciais ou Conteúdos de módulos / UFCD 
(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes) 

Ponderação 

Distinguir os conceitos de unidade, grandeza e dimensão. 
Reconhecer a importância da metrologia. 
Identificar e caracterizar os termos fundamentais e gerais do 
vocabulário internacional de metrologia. 
Identificar os diferentes sistemas de unidades utilizados em 

Identificar as principais qualidades dos instrumentos de 

Identificar os principais fatores geradores de erro numa 
medição e propor ou efetuar ações corretivas. 
Efetuar medições com instrumentos de leitura direta e escala 

Aplicar os instrumentos de medição mais utilizados em cada 

Identificar áreas de aplicação do controlo metrológico. 
Identificar e caracterizar diversas ferramentas manuais, 
máquinas simples e instrumentos de medição e verificação, 

las e operá-las. 
Executar peças simples envolvendo operações elementares de 
serralharia de bancada. 
Identificar os principais tipos de aquecimento. 
Identificar e descrever os principais sistemas convencionais de 

Identificar e caracterizar os diversos tipos de caldeira. 
Aplicar conceitos fundamentais de hidráulica em situações 
estáticas e dinâmicas. 
Descrever as características dos principais tipos de bombas 

Interpretar o princípio de funcionamento de bombas hidráulicas. 
Selecionar bombas hidráulicas associadas a sistemas de 

Identificar os principais sistemas convencionais de produção de 
águas quentes sanitárias (AQS). 
Identificar e caracterizar os principais sistemas de aquecimento 

Instrumentos de Avaliação 
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Domínios 
Áreas de Competência 

(PASEO) 
Aprendizagens Essenciais ou Conteúdos de módulos / UFCD

(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes)

e produção de águas quentes sanitárias (AQS).
 Identificar e interpretar os requisitos básicos para instalação de 

sistemas de aquecimento.
 Identificar os tipos de isolamento térmico e sua aplicação.
 Identificar os dispositivos de regulação de 

aquecimento. 
 Interpretar catálogos e metodologia de seleção de 

equipamentos e matérias.
 Verificar a conformidade dos sistemas face aos requisitos da 

legislação aplicável.
 Reconhecer e executar o desenho da solução segundo as 

normas legais aplicáveis.
 Caraterizar a energia solar.
 Identificar e caracterizar os diferentes tipos de radiação solar.
 Identificar as técnicas de captação máxima de energia solar.
 Reconhecer as aplicações e o funcionamento dos sistemas de 

produção de energia térmica.
 Identificar e decidir tecnicamente sobre a viabilidade da 

instalação de um sistema solar.
 Identificar a constituição de um coletor solar térmico.
 Reconhecer a importância da função de cada constituinte no 

coletor solar. 
 Identificar a orientação correta de colet
 Identificar a adequada inclinação dos coletores solares.
 Realizar o estudo energético de coletores solares.
 Reconhecer a constituição e o funcionamento de sistemas 

solares térmicos. 
 Verificar o cumprimento das normas técnicas aplicadas a 

sistemas solares térmicos.
 Identificar e caracterizar os vários constituintes num sistema 

solar térmico. 
 Relacionar e localizar os componentes existentes num sistema 

solar térmico. 
 Identificar a função dos vários constituintes do sistema solar 
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Aprendizagens Essenciais ou Conteúdos de módulos / UFCD 
(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes) 

Ponderação 

e produção de águas quentes sanitárias (AQS). 
Identificar e interpretar os requisitos básicos para instalação de 
sistemas de aquecimento. 
Identificar os tipos de isolamento térmico e sua aplicação. 
Identificar os dispositivos de regulação de sistemas de 

Interpretar catálogos e metodologia de seleção de 
equipamentos e matérias. 
Verificar a conformidade dos sistemas face aos requisitos da 
legislação aplicável. 
Reconhecer e executar o desenho da solução segundo as 

áveis. 
Caraterizar a energia solar. 
Identificar e caracterizar os diferentes tipos de radiação solar. 
Identificar as técnicas de captação máxima de energia solar. 
Reconhecer as aplicações e o funcionamento dos sistemas de 
produção de energia térmica. 

ificar e decidir tecnicamente sobre a viabilidade da 
instalação de um sistema solar. 
Identificar a constituição de um coletor solar térmico. 
Reconhecer a importância da função de cada constituinte no 

Identificar a orientação correta de coletores solares. 
Identificar a adequada inclinação dos coletores solares. 
Realizar o estudo energético de coletores solares. 
Reconhecer a constituição e o funcionamento de sistemas 

Verificar o cumprimento das normas técnicas aplicadas a 
emas solares térmicos. 

Identificar e caracterizar os vários constituintes num sistema 

Relacionar e localizar os componentes existentes num sistema 

Identificar a função dos vários constituintes do sistema solar 

Instrumentos de Avaliação 
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Domínios 
Áreas de Competência 

(PASEO) 
Aprendizagens Essenciais ou Conteúdos de módulos / UFCD

(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes)

térmico. 
 Identificar as tecnologias utilizadas nos sistemas solares 

térmicos. 
 Identificar os circuitos primários e secundários num sistema 

solar térmico. 
 Reconhecer a importância do isolamento térmico num sistema 

solar térmico. 
 Identificar e interpretar as tecnologias de 

energia solar. 
 Identificar as aplicações de tecnologias inovadoras para 

aproveitamento de energia solar.
 Caracterizar formas térmicas, alternativas ou complementares 

dos sistemas solares térmicos convencionais.
 Descrever componentes e modo 

de aproveitamento de energia solar térmica ligadas a 
tecnologias inovadoras.

 Identificar e avaliar a viabilidade de implementação de medidas 
a tecnologias de nova geração.

 Executar relatório com alternativas ambientais e energ
sistemas e tecnologias inovadoras.

Atitudes  
e  

Valores 

a, b, c, d, e 

 Responsabilidade e integridade
 Excelência e exigência
 Curiosidade, reflexão e inovação
 Cidadania e participação
 Liberdade 

  

(*) Em caso de E@D, para além de todos os instrumentos listados, ainda são utilizados estes.

 

Áreas de Competência 
(PASEO) 

A - Linguagens e textos; B - Informação e Comunicação; 
interpessoal; F - Desenvolvimento pessoal e autonomia; G 
J - Consciência e domínio do corpo.

Valores a - Responsabilidade e integridade; b
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Aprendizagens Essenciais ou Conteúdos de módulos / UFCD 
(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes) 

Ponderação 

icar as tecnologias utilizadas nos sistemas solares 

Identificar os circuitos primários e secundários num sistema 

Reconhecer a importância do isolamento térmico num sistema 

Identificar e interpretar as tecnologias de concentração de 

Identificar as aplicações de tecnologias inovadoras para 
aproveitamento de energia solar. 
Caracterizar formas térmicas, alternativas ou complementares 
dos sistemas solares térmicos convencionais. 
Descrever componentes e modo de funcionamento alternativos 
de aproveitamento de energia solar térmica ligadas a 
tecnologias inovadoras. 
Identificar e avaliar a viabilidade de implementação de medidas 
a tecnologias de nova geração. 
Executar relatório com alternativas ambientais e energéticas de 
sistemas e tecnologias inovadoras. 

Responsabilidade e integridade 
Excelência e exigência 
Curiosidade, reflexão e inovação 

participação 
20% 

 Grelha de observação direta.

TOTAL 100%  

(*) Em caso de E@D, para além de todos os instrumentos listados, ainda são utilizados estes. 

Informação e Comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e pensamento criativo; E 
Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e Ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I 

Consciência e domínio do corpo. 

Responsabilidade e integridade; b- Excelência e exigência; c - Curiosidade, reflexão e inovação; d - Cidadania e participação; e 

Instrumentos de Avaliação 

Grelha de observação direta. 

Pensamento crítico e pensamento criativo; E - Relacionamento 
Sensibilidade estética e artística; I - Saber científico, técnico e tecnológico; 

Cidadania e participação; e - Liberdade/autonomia. 

 


