
ESCOLA SECUNDÁRIA COM 2º E 3º CICLO ANSELMO DE ANDRADE   
Curso de educação e formação de adultos – Área de Sociedade, Tecnologia e Ciência 

 
 

(1) Núcleo Gerador: Equipamentos e Sistemas Técnicos (EST) 

Resultados de 
aprendizagem 

• Opera com equipamentos e sistemas técnicos em contextos domésticos, 
identificando e compreendendo as suas normas de boa utilização e os seus 
diferentes utilizadores. 

• Opera com equipamentos e sistemas técnicos em contextos profissionais, 
identificando e compreendendo as suas normas de boa utilização e seus impactos 
nas organizações. 

• Interage com instituições, em situações diversificadas, discutindo e solucionando 
questões de teor técnico para a reparação ou melhor utilização de equipamentos 
e sistemas técnicos. 

• Compreende e apropria-se das transformações nos equipamentos e sistemas 
técnicos. 

 
 

Conteúdos 
Processos socio-históricos de apropriação dos equipamentos e sistemas técnicos 
Conceitos-chave 
 
Género 
Divisão social do trabalho 
Competitividade, poder 
Sociedade industrial 
Estrutura sociocultural 
 

• Desigualdades de género na divisão social do trabalho e, em particular, das tarefas 
domésticas 

• (Re)estruturação das organizações em função das competências e qualificações 
necessárias para a sua modernização e competitividade 

• Relações de poder e instâncias mediadoras na introdução e uso dos equipamentos e 
sistemas técnicos (assistência, fiscalização, consultoria, etc.) 

• Emergência e metamorfoses das sociedades industriais, através da interacção 
(dialéctica) entre estruturas socioculturais e desenvolvimento tecnológico 

 
 

Conteúdos 
Dimensões científicas da aquisição, utilização e gestão dos equipamentos e sistemas técnicos 

Conceitos-chave 
 
Sistema 
Matéria 
Energia 
Eficiência 
(Des)equilíbrio sistémico 
Evolução tecnológica. 
 

• Princípios físicos e químicos elementares, segundo os quais operam os sistemas 
fundamentais (mecânicos, eléctricos e químicos) para o funcionamento dos 
equipamentos 

• Diferentes fases que constituem o ciclo de vida dos equipamentos 
• Modos de quantificar os equipamentos, enquanto elementos consumidores de 

matéria e de energia; 
• Distintas alternativas tecnológicas, numa perspectiva comparativa, em função da 

eficiência com vista à satisfação das (diferentes) necessidades do utilizador 
• Desequilíbrios no funcionamento dos equipamentos e formas de comunicá-los com 

eficiência aos agentes competentes (reparação, deposição, etc.) 
• Fases, agentes e dinâmicas da evolução histórica dos equipamentos, no sentido de 

um processo contínuo e gradual de aproximação ao homem e à satisfação das suas 
necessidades 

 
 

Conteúdos 
Aspectos do raciocínio matemático fundamentais para a utilização e gestão de equipamentos e sistemas 
técnicos 
Conceitos-chave 
 
Lógica 
Experimentação empírica 
Sucessão 
Variável 
Probabilidade 
Desempenho 
Fiabilidade 

• Critérios de lógica na concepção dos equipamentos, distinguindo-se processos 
racionalizáveis e processos de experimentação empírica 

• Procedimentos básicos de estatística na gestão do equipamento, compreendendo o 
período de vida útil de um equipamento como uma sucessão de utilizações 
discretas 

• Formas de medição do desempenho de um equipamento ao longo de um certo 
período de tempo, relacionando-o com factores intrínsecos e extrínsecos 

• Modos de tradução da fiabilidade de um equipamento (e de um sistema que inclua 
diversos equipamentos) em termos probabilísticos 
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Domínio de Referência 
Contexto privado 
Contexto profissional 
Saberes, poderes e instituições 
Estabilidade e mudança 

Temas 
Equipamentos Domésticos 
Equipamentos Profissionais 
Utilizadores, Consumidores e Reclamações 
Transformações e Evoluções Técnicas 

Unidade de Competência 1: Intervir em situações de relacionamento com equipamentos e sistemas 
técnicos tendo como base a identificação e compreensão dos seus princípios e o conhecimento das 
normas de boa utilização, conducentes ao reforço de eficiência e de capacidade de entendimento 
das relações sociais. 

 

Duração Competências Critérios de evidência 

 

DR1 
Operar com 
equipamentos e sistemas 
técnicos em contextos 
domésticos, 
identificando e 
compreendendo as suas 
normas de boa utilização 
e os seus diferentes 
utilizadores 

• Actuar nos modos de utilização de equipamentos técnicos no contexto 
doméstico, equacionando as desigualdades entre mulheres e homens e 
explorando formas de as ultrapassar. 
• Actuar no modo de utilizar equipamentos técnicos na vida doméstica no 
sentido de melhorar a eficiência e evitar danos. 
• Actuar tendo em conta os princípios científicos em que assenta o 
funcionamento de equipamentos domésticos (electricidade, calor, força, 
etc.). 

 

DR2 
Operar equipamentos e 
sistemas técnicos em 
contextos profissionais, 
identificando e 
compreendendo as suas 
normas de boa utilização 
e seus impactos nas 
organizações 
 

• Actuar no quadro das qualificações profissionais para lidar com 
equipamentos e sistemas técnicos, no sentido da reconversão das posições 
hierárquicas ocupadas pelos trabalhadores nas organizações. 
• Actuar no sentido de clarificar as propriedades e limitações dos 
equipamentos e dos procedimentos técnicos disponíveis ou que possam vir a 
ser disponibilizados num contexto profissional ou na interacção com 
profissionais especializados. 
• Actuar na interacção com profissionais especializados com base nos 
princípios científicos em que assenta o funcionamento de equipamentos e 
sistemas técnicos (mecânica, calor, etc.) tendo em conta as relações 
matemáticas entre as noções envolvidas. 

 

DR3 
Interagir com 
instituições, em 
situações diversificadas 
com base nos direitos e 
deveres de utilizadores e 
consumidores de 
equipamentos e sistemas 
técnicos 
 

• Actuar enquanto utilizador informado e consumidor responsável de 
equipamentos e sistemas técnicos, reconhecendo a diversidade de 
instituições, competências e relações de poder que existem nesta área, nas 
sociedades contemporâneas. 
• Actuar com base em conhecimentos técnicos no relacionamento com 
fabricantes, vendedores e fornecedores, em questões sobre garantias, 
qualidade dos produtos e dos serviços prestados, etc. 
• Actuar recorrendo a fundamentos científicos, em particular a modelos 
matemáticos nas tomadas de decisão sobre equipamentos e sistemas técnicos 
com vista à defesa de direitos dos consumidores. 

 

DR4 
Mobilizar conhecimentos 
e práticas para a 
compreensão e 
apropriação das 
transformações e 
evoluções técnicas e 
sociais 
 

• Actuar perante as transformações e evoluções dos equipamentos e sistemas 
técnicos considerando as suas consequências nas estruturas e interacções 
sociais. 
• Actuar nas utilizações de equipamentos e sistemas técnicos tendo em conta 
a sua evolução tecnológica no sentido da melhoria de rendimento, da 
redução do número de horas por tarefa, etc. 
• Actuar face às transformações e evoluções técnicas dos equipamentos 
relacionando-as com a evolução histórica dos princípios científicos, com 
especial ênfase nas ciências físicas e químicas, suportada pela evolução da 
própria matemática ao nível do cálculo diferencial. 

50 Horas   

 


