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Resumo: 

 

  O presente projeto apresentado ao 
Programa de Desenvolvimento Educacional ( 
PDE ) do Estado do Paraná, tem como 
objetivo, desenvolver práticas avaliativas, 
apropriadas para o ensino-aprendizagem, 
com vistas à articulação, planejamento e 
novos instrumentos pedagógicos avaliativos, 
para o curso Técnico em Eletromecânica, e 
ainda possibilitar a avaliação prática para a 
diferenciação entre os Processos utilizados 
para a soldagem (a gás, eletrodo revestido), 
com visitas técnica em empresas 
especializadas, saindo do cotidiano da sala de 
aula. Consideramos que se deve rediscutir 
sobre o processo avaliativo, conscientemente 
vinculado à concepção de ensino que valorize 
o homem em sua totalidade, enquanto sujeito 
e agente das transformações sociais; bem 



como, sobre o papel do professor, nas suas 
práticas pedagógicas para que a elaboração 
de suas atividades (avaliativas) utilizem 
mecanismos de formulação e implementação, 
os critérios escolhidos e a aprendizagem, 
levam os procedimentos de avaliação mais 
adequada ao ensino aprendizagem. A 
metodologia baseia-se numa perspectiva 
dialética para a compreensão do processo 
educativo, da construção do conhecimento e 
das práticas avaliativas que se estabelecem 
dentro e fora no ambiente escolar, e a relação 
ativa entre aluno-professor e objeto de 
conhecimento; uma perspectiva 
interdisciplinar e contextualizada, para que o 
aluno seja capaz de continuar aprendendo e 
tendo uma aprendizagem com os contextos 
da vida social . Superar cada mito renovando 
os desafios pedagógicos e profissionalizantes 
numa perspectiva construtiva. 
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Apresentação do Objeto de Estudo 

 

 

 Caros Professores: 

 

 
 A presente produção didática pedagógica tem uma proposta de estudos 

apresentado ao Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) do Estado do 

Paraná e apresenta como objetivo, propor aos discentes uma reflexão sobre as 

práticas avaliativas e uma compreensão aprofundada sobre a mesma, que os 

levem a construir uma ação imediativa necessária à ação docente. 

 Será realizada a proposta ao Colégio Estadual Francisco Carneiro Martins, 

situado na Rua Dr. Laranjeiras, 916, CEP 85010-030, Telefone (42) 3623-2466, 

Fax: (42) 3623-2466, na região central do Município de Guarapuava. O colégio 

funciona nos turnos da manhã, tarde e noite, ofertando turmas do Ensino médio 

regular, médio Integrado e subsequente. No curso de técnico em Eletromecânica 

do ensino médio integrado será feita a  proposta.  

 A produção didática pedagógica tem as seguintes considerações: 

Desenvolver aulas práticas a partir da teoria já discutida, junto à turma do curso 

de Técnico em Eletromecânica no integrado com na turma do 4° ano de 2015, na 

disciplina processo eletromecânicos no conteúdo de soldagem, culminando a 

entrega do relatório da aula pelo aluno. Na sequência elaborar pedagogicamente 

instrumentos para a avaliação da aprendizagem a partir do diagnóstico levantado; 

para articular, planejar e rever novos instrumentos pedagógicos avaliativos. 

 Pois a avaliação é uma grande polêmica, atualmente se busca conciliar 

humanismo e tecnologia, conhecimento dos princípios científicos que presidem a 

produção moderna e exercício da cidadania plena, formação ética e autonomia 

intelectual, sendo uma avaliação mediadora, tendo uma perspectiva inovadora, 

que questiona a melhoria da qualidade de ensino.   

 Consideramos que se deve rediscutir sobre o processo avaliativo, 

conscientemente vinculado à concepção de ensino que valorize o homem em sua 

totalidade, enquanto sujeito e agente das transformações sociais; bem como 



sobre o papel do professor, nas suas práticas pedagógicas para que a elaboração 

de suas atividades (avaliativas) utilizarem mecanismos de formulação e 

implementação, os critérios escolhidos e a aprendizagem, levam os 

procedimentos de avaliação mais adequada ao ensino aprendizagem. 

 A metodologia se baseia numa perspectiva dialética para a compreensão 

do processo educativo, da construção do conhecimento e das práticas avaliativas 

que se estabelecem dentro e fora no ambiente escolar, e a relação ativa entre 

aluno, professor e objeto de conhecimento; uma perspectiva interdisciplinar e 

contextualizada, para que o aluno seja capaz de continuar aprendendo e tendo 

uma aprendizagem com os contextos da vida social. 

  Superar cada mito renovando os desafios pedagógicos e profissionalizantes 

numa perspectiva construtiva.  

 

 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA / REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

  

  

Historicamente no período entre 1964 a 1971, foram marcados por 

profundas mudanças no ensino médio, que tiveram um envolvimento e um 

significado na Revolução de 64 e no período de Industrialização, que necessitava 

de pessoas para atuar no mercado de trabalho, principalmente que soubessem ler 

e escrever para poderem manusear máquinas industriais. Nisso, surgiu a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, número 5692/71, que reconheceu a integração 

completa do ensino profissionalizante ao sistema regular de ensino, 

estabelecendo a plena equivalência entre os cursos profissionalizantes e o 

propedêutico, para fins de prosseguimento nos estudos. 

Rompendo, assim, com uma tradição que não vinculava ao Ensino Médio 

estritamente ao mundo do trabalho profissional e tornava obrigatória a aquisição 

de uma profissão pelo estudante, mesmo aquele que buscava o segundo grau 

apenas como caminho para o ensino superior. 

Podemos constatar que após a implementação da nova Lei nº 9394/96, 

apresenta uma série de inovações, entre elas a qualificação e a requalificação 



dos trabalhadores, a fim de garantir empregos e melhorar a desempenho no 

Brasil.  

Segundo o então Ministro Paulo Renato Souza: 

 

A partir dos anos 90, o Brasil foi inserido na nova organização da 
economia mundial, muito mais globalizada, na qual as barreiras 
comerciais praticamente desapareceram. A competição passou a ser de 
produtividade, aí o nível educacional da Mão de obra faz falta. (NISKER, 
1997, p.24).  

 

As declarações do ministro causaram algumas mudanças previstas no 

ensino brasileiro: “O país necessita de um sistema de ensino técnico amplo, 

diversificado e ágil, para oferecer alternativas concretas e atraentes de 

profissionalização aos nossos jovens” (NISKER, 1997, p.24).  

 

Para concretizar essa reforma no ensino profissionalizante, foi necessária a 

reorganização do Ensino Médio, foi necessário regulamentar o parágrafo número 

2, do art.36 e os art. 39 e 42 da Lei 9394/96, que estabelecem as Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional. 

A educação profissional, segundo os termos da LDB (Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional), conforme Brasil (1996) “[...] conduz ao permanente 

desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva” (Lei n 9394/96, art. 39). Os 

objetivos da educação profissional encontram-se estabelecidos no Decreto 

Federal número  2.208, de 17 de abril de 1997. Entre estes objetivos destacam-

se: 

 
ART. 1 – A educação profissional tem por objetivos: 
I- promover a transição entre a escola e o mundo do trabalho, 

capacitando vens e adultos com conhecimentos e habilidades gerais 
e especificas para o  exercício de atividades produtivas. 
 

 

Ou consistir em, a qualificação profissional passa a repousar sobre 

conhecimentos e habilidades cognitivas e comportamentais que permitam ao 

cidadão-produtor chegar ao domínio intelectual do técnico e das formas de 

organização social capaz de criar soluções originais para os problemas novos que 

exigem criatividade, a partir do domínio do conhecimento. 

Na América Latina encontra-se um atenuante que é o mercado informal dos 



subempregados autônomos, vendedores ambulantes que, no Brasil, por exemplo, 

estima-se, é da ordem de mais 50% da população economicamente ativa, 

conforme (Ação, 1993: IBGE, 1993; Ministério, 1995: Ministério, 1996).  

 

 
O país tem hoje uma população economicamente ativa de 74milhões de 
trabalhadores destes 38% têm menos de quatro anos de estudo e cerca 
de 20% são analfabetos. Aproximadamente, 80% são jovens entre 15 e 
30 anos de idade: 4 a 5 milhões de crianças estão fora da escola: 
somente 16% dos jovens entre 15 e 24 anos chegam à escola média: 
apenas 15,4% concluem o ensino médio: e, na indústria de 
transformação, somente 7,4% tem o segundo grau completo. 
(BRASIL,1996, s/p) 
 
 
 

 
 
  Conforme Nelson Piletti (2002), não permite distanciar-se de 

características que marcaram sua história o ensino médio, como o de passagem, 

de preparação para o vestibular. Em sua trajetória, consistir em nada mais de 

vinte e uma reformas do ensino médio, uma no período colonial, nove durante o 

Império e onze após a proclamação da república. 

Piletti (2002, p.21) afirma, ainda, que esse nível de ensino, mais do que 

qualquer um dos outros, foi vítima de um reformismo contraditório. As inúmeras 

reformulações e suas contribuições subsidiando assim a análise sobre o cenário e 

os desafios enfrentados pelo Ensino Médio. 

A importância da eletromecânica surgiu na década de 1960 e chegou ao 

Brasil em meados da década de 1970, através do primeiro curso técnico em 

eletromecânica criado no Colégio Técnico da Rede Ferroviária Federal. A princípio 

o curso destinava a formar profissionais aptos a efetuarem manutenção tanto na 

parte elétrica, quanto na parte mecânica das locomotivas. 

Após isso foram lançados diversos cursos técnicos em eletromecânica pelo 

país em escolas profissionalizantes das redes pública e privada. A ideia principal 

era formar técnicos com formação em eletrotécnica e conhecimentos relevantes 

sobre mecânica industrial, este foi à base curricular do curso de eletromecânica 

até o final dos anos 1980. 

 A área de eletromecânica está presente de forma ativa em todos os 

processos industriais presente em várias etapas do processo produtivo, 



exercendo a condição de base para o perfeito funcionamento do sistema 

industrial. Por outro lado, as tecnologias eletromecânicas estão presentes no 

cotidiano de todas as pessoas. Assim é uma área que demanda permanente 

atualização e apresenta uma crescente exigência de trabalhadores qualificados. 

O Colégio Estadual Francisco Carneiro Martins, oferta o Ensino Médio, a 

Educação Profissional em nível médio Integrado e Subsequente. Que propicia ao 

aluno uma sólida formação científico-tecnológica, indispensável ao exercício da 

cidadania, à efetiva participação nos processos sociais e produtivos e à 

continuidade dos estudos com os Cursos Técnicos em Administração, 

Eletromecânica, Eletrônica, Informática, Meio Ambiente, Química e Secretariado, 

totalizando mais de 1500 matriculados.  

O curso técnico de eletromecânica, desde 2000, vem sendo ofertado pelo 

colégio.  Os técnicos eletromecânicos de nível médio são qualificados para 

atuarem profissionalmente nos vários domínios da eletromecânica. Compete-lhes 

- entre outras funções - o desenho, a instalação, a manutenção e a reparação de 

máquinas e outros aparelhos eletromecânicos, no âmbito dos setores da indústria 

e energia. Os eletromecânicos recebem normalmente uma formação técnico-

profissional mista entre a de eletricista e a de mecânico. 

O Perfil do Profissional  após a conclusão do curso, o Técnico em 

Eletromecânica deverá estar apto a: supervisionar, orientar, coordenar, 

desenvolver e participar de equipes de trabalhos que atuem na instalação, na 

produção e manutenção eletromecânica; aplicar normas técnicas e especificações 

de catálogos, manuais e tabelas em projetos, em processos de fabricação, na 

instalação de máquinas, de equipamentos e na manutenção do parque produtivo; 

elaborar planilhas de custo de fabricação de produção e de manutenção de 

máquinas e equipamentos; desenvolver projetos e produtos, ferramentas, 

máquinas e equipamentos metal-mecânicos e eletroeletrônicos; executar 

atividades de usinagem convencional, soldagem, prensagem, conformação e 

montagem de produtos em plantas industriais; coordenar atividades de utilização 

e conservação de fontes de energia. 

O Técnico em Eletromecânica será qualificado para atuar em indústria 

automotiva, agroindustrial, alimentícia, petroquímica, papel e celulose, 

eletroeletrônica, dentre outras ou de forma autônoma.  



 

 Avaliação: um  caminho para unidade didática  

 

 A palavra avaliar vem do latim a + valere, e seu significado é não atribuir 

valor ao que está sendo avaliado. O prefixo “a” significa “não” e a palavra “valiar” 

significa atribuir um valor. 

A avaliação tem sido tema de constante discussão entre os educadores, 

em encontros, seminários, capacitações, grupos de estudos, formação 

continuada. Saul (1999, p. 101), relata que: 

 

[...] A insatisfação sobre a prática da avaliação, entre os professores não 
é nova. Pesquisas já demonstram, em vários estados do país, que os 
professores querem mudar sua prática. Em alguns, o desejo é o de 
conseguir fazer melhores instrumentos de avaliação, em outros, o desejo 
de tornar a avaliação mais justa e uma preocupação constante, há ainda, 
professores que querem mudar de uma prática avaliativa quantitativa 
para a avaliação qualitativa. 

 

Observamos que a avaliação é um tema complexo e dinâmico, e se 

encontra implícito no processo educacional, se discute e escreve sobre esse tema 

há muito tempo, mas foi com a dinâmica global que perceberam sua importância 

no âmbito educacional. 

A metodologia está baseada numa perspectiva dialética para a 

compreensão do processo educativo, da construção do conhecimento e das 

práticas avaliativas, que se estabelecem dentro e fora do ambiente escolar, e a 

relação ativa entre aluno, professor e objeto de conhecimento; uma perspectiva 

interdisciplinar e contextualizada, para que o aluno seja capaz de continuar 

aprendendo e tendo uma aprendizagem com os contextos da vida social. 

Partindo do princípio de que todo conhecimento envolve uma relação entre 

sujeito e objeto, construído no cotidiano, da realidade do aluno e dos 

conhecimentos que possui frente aos conteúdos trabalhados, buscar-se respostas 

a esses questionamentos em primeiro lugar, pois  temos que compreender o que 

vem a ser avaliação.  

Conforme Luckesi (1995, p. 11) nos descreve que: “[...] entendemos 

avaliação como um juízo de qualidades sobre dados relevantes, tendo em vista 



uma tomada de decisão, e que para o ato de avaliar, cumprir seu papel, três 

variáveis deverão caminhar sempre juntas”. 

Mesmo sabendo que a concepção pedagógica tradicional continua 

dominante nas escolas, é possível pensar uma avaliação de forma diferenciada 

para que a mesma se efetive como instrumento de tomada de consciência por 

parte do aluno e do professor, e de tomada de decisão sobre uma prática 

pedagógica inovadora. 

Segundo o  mesmo autor (1995, p. 66), afirma que: 

 
[...] no caso da aprendizagem, essa tomada de decisão se refere à 
decisão do que fazer com o aluno, quando a sua aprendizagem se 
manifesta satisfatória ou insatisfatória. Se não se tornar uma decisão 
sobre isso, o ato de avaliar não completou seu ciclo construtivo. 

 

 

Nesse sentido, terá uma perspectiva dialética e estará conscientemente 

vinculado à concepção de ensino que valorize o homem em sua totalidade, 

enquanto sujeito histórico e agente das transformações sociais, bem como, sobre 

o papel do professor, suas práticas pedagógicas, e sobre a verdadeira função da 

escola.  

O tema Avaliação foi escolhido em razão que a maioria dos educandos nas 

escolas em geral possui uma ideia pré-concebida em relação ao processo 

avaliativo, onde este é somente uma espécie de atividade avaliativa, para se 

alcançar a nota desejada e assim obter a aprovação. Desse modo verificamos 

não conseguir atingir o verdadeiro valor da aprendizagem e as transformações 

benéficas para o seu desenvolvimento.  

Concordando com que o autor Vasconcellos mencionou sobre o assunto:  

 

Todos nós sabemos a dificuldade que a avaliação escolar apresenta e as 
consequências drásticas que pode trazer para a educação: de um modo 
geral, podemos dizer que praticamente houve uma inversão na sua 
lógica, ou seja, a avaliação que deveria ser um acompanhamento do 
processo educacional acabou tornando-se o objetivo deste processo, na 
prática dos alunos e da escola; é o famoso estudar para passar. 
(VASCONCELLOS, 2005, p. 32). 

 

A avaliação é compreendida não enquanto o fim de um processo 

pedagógico sem analisar de fato o educando, deve-se repensar cotidianamente 



seu papel e suas práticas, tendo em vista a necessidade de retomada 

permanente dos conteúdos.  

Como foi proposto pelo autor Dalben na citação abaixo: 

 
[...] A avaliação se faz presente em todos os domínios da atividade 
humana. O “julgar”, o “comparar”, isto é, “o avaliar” faz parte de nosso 
cotidiano, seja através das reflexões informais que orientam as 
frequentes opções do dia-a-dia ou, formalmente, através da reflexão 
organizada e sistemática que define a tomada de decisões (DALBEN, 
2005, p. 66). 

 

Como prática formalmente organizada e sistematizada, a avaliação no 

contexto escolar realiza-se segundo objetivos escolares implícitos ou explícitos, 

por sua vez, refletem nos valores e normas sociais. Segundo Villas-Boas (1998, p. 

21), as práticas avaliativas podem, pois, servir à manutenção ou à transformação 

social. 

 Portanto, a avaliação escolar não acontece em momentos isolados do 

trabalho pedagógico; ela o inicia, permeia todo o processo e o conclui. Que nos 

comenta Caldeira: 

 

A avaliação escolar é um meio e não um fim em si mesma; está 
delimitada por uma determinada teoria e por uma determinada prática 
pedagógica. Ela não ocorre num vazio conceitual, mas está 
dimensionada por um modelo teórico de sociedade, de homem, de 
educação e, consequentemente, de ensino e de aprendizagem, expresso 
na teoria e na prática pedagógica. (CALDEIRA, 2000, p 30) 

 

Conforme o documento, o Projeto Político Pedagógico da escola, que 

atende a Del. 007/99 e o Regimento da Escola, o professor deve elaborar o Plano 

de Trabalho Docente quanto a todo processo avaliativo e de Recuperação de 

Estudos, é desenvolvida no contexto de suas aulas no transcorrer do ano 

retomando os conteúdos se for necessário, para que se atingir o objetivo do 

aprendizado.  

Trabalhar a avaliação sem priorizar as notas, as classificações, o aspecto 

quantitativo é um grande desafio. Há alguns professores têm fixação pela ideia 

das notas. Havendo certa resistência e questionamentos quando colocamos a 

avaliação numa formatação mais de discussões e decisões entre os alunos e 

suas notas. 



Atualmente, espera-se que a avaliação seja diagnóstica, processual e 

contínua. O professor deve ter o conhecimento que existem os quatro eixos 

estruturais da educação é que orientam o processo avaliação que são os tipos: 

 

 Aprender a conhecer (diagnóstica): contínua, permite a verificação do 

conhecimento prévio do aluno. São nesse momento que o professor conhece seu 

aluno, suas necessidades, hábitos e preferências para depois, poder adotar 

estratégia e intervenções pedagógicas;  

 Aprender a fazer (formativa): interferir na prática pedagógica e garantir o 

aprendizado de forma contínua auxiliando no acompanhamento do 

desenvolvimento; 

 Aprender a viver juntos (somativa): ampliar as possibilidades de 

aprendizagem, procurando analisar e identificar as conquistas e dificuldades do 

aluno; 

  Aprender a ser (emancipatória): formação do cidadão global através da 

educação com enfoque qualitativo, liberando as críticas num processo 

democrático de construção e desenvolvimento. 

 

 Hoffmann (2012, p.159) esclarece que a prova ainda é uma prática 

avaliativa que ainda hoje, é utilizada, pois “As ‘provas’ prevalecem porque são 

instrumentos avaliativos muito importantes no processo de investigação do 

desempenho do aluno”.   

 Concordando com a educadora a sua colocação sobre a atividade 

avaliativa na citação, devemos refletir e agir em benefício deles, nossos alunos: 

 

A avaliação é uma atividade ética e, como tal, nos envolve como seres 
humanos. Tomamos decisões em sala de aula a partir do que somos e 
do que sabemos, porque avaliar revela nossas posturas diante da vida. 
Para além de julgar, avaliar é “ver, refletir e agir” em benefício aos 
educandos - crianças, jovens e adultos, sempre muito diferentes e que 
dependem de nossa orientação. (HOFFMANN, 2012, p.159). 

 

 A avaliação deve se descaracterizar de notas, aprovação e reprovação, 

modificando para uma aprendizagem mais consciente e fundamentada. Para isso 

o educador não deve se esquecer de que a avaliação se forma dentro de um 



contexto; com o objetivo de orientar, preparar e formar o nosso educando para 

exercer a cidadania. O ser humano está a todo o momento se utilizando da 

avaliação para poder se expor, para se manifestar diante das situações que 

surgem ao se interagir. 

 Por isso, lembramos o que Luckesi diz a respeito da avaliação: “a avaliação 

é um julgamento de valor sobre manifestações relevantes da realidade, tendo em 

vista uma tomada de decisão”. (1995, p 60)  

  A avaliação historicamente no início do século estava condicionada a 

mensurações que serviam para classificar nossos alunos em capazes e não 

capazes. De acordo com Joselene Teixeira e Liliane Nunes, “[...] tal concepção 

vai se modificando ao ir se constituindo no decorrer das décadas de outro tipo de 

roupagem, mas permanecendo interiorizada sua ideia de eficiência”. (2008, p 125)  

A ação do professor deve estar voltada para a promoção da aprendizagem 

e, deve garantir aos educandos um bom desempenho. Para isso, deve-se refletir 

e rever todos os pontos de sua ação pedagógica (currículo, planejamento, 

estratégias, metodologias e recursos didáticos). Todas essas ações exigem um 

emocional e uma atitude de equilíbrio que fomente a verdadeira prática do ensino-

aprendizagem. 

Portanto, devemos buscar um novo e diferente significado para a questão 

da avaliação, visando sempre o progresso de nosso educando, valorizando-o os 

seus conhecimentos que sua vivência que adquiriu no seu ambiente educacional. 

 Segundo comentário de Paulo Freire (1993), se o educador tem uma opção 

democrática, com autocrítica e procura diminuir a distância entre o discurso e a 

prática, ele “vive uma difícil, mas possível e prazerosa experiência de falar AOS 

educandos e COM eles”. 

 A avaliação é um processo contínuo, que deve ocorrer-nos mais diferentes 

momentos do trabalho escolar. A verificação e a qualificação dos resultados da 

aprendizagem no início, durante e no final das unidades didáticas, visam sempre 

diagnosticar e superar dificuldades, corrigir falhas e estimular os educandos a 

continuarem dedicando-se aos estudos. 

 

 

 



 

 

OBJETIVOS DA UNIDADE DIDÁTICA 
 

 

 

 Desenvolver práticas avaliativas, apropriadas para o ensino-aprendizagem, 

com vistas à articulação, planejamento e novos instrumentos pedagógicos 

avaliativos, para o curso Técnico em Eletromecânica. 

 

 Desenvolver no laboratório de mecânica, práticas de soldagem para 

execução dos projetos elaborados, com relatório de aula para melhor 

fixação do conteúdo; 

 

  Elaborar painéis sobre a Teoria e prática de segurança em soldagem no 

uso de EPIs (Equipamento de proteção individual) e EPCs (Equipamentos 

de proteção coletivos) com verificação do uso correto pelos alunos, a partir 

de reflexões sobre à ação docente para com os discentes; 

 
 

  Possibilitar a avaliação prática para a diferenciação entre os Processos 

utilizados para a soldagem (a gás, eletrodo revestido), com visitas técnica 

em empresas especializadas, saindo do cotidiano da sala de aula; 

 

  Possibilitar a compreensão das características dos materiais a serem 

soldados bem como os parâmetros e as suas influências; 

 
 

  Utilizar uma avaliação objetiva e descritiva com pesquisa de novos 

conhecimentos, com uso do moodle à distância. 

 

 

 

 

 
 



UNIDADE DIDÁTICA – ATIVIDADES E ENCAMINHAMENTO 
METODOLÓGICO 

 

 

 

Esta Unidade Didática apresenta cinco momentos de  atividades que se 

relacionam entre si, possibilitam situar os alunos na práticas de soldagem para 

execução dos projetos elaborados, visando ampliar conhecimentos 

profissionais, sociais,  e culturais. 

- A primeira atividade propõe aos alunos uma reflexão e diagnóstico 

sobre práticas de soldagem para execução dos projetos elaborados, com 

relatório de aula, possibilitando a compreensão das características dos materiais 

a serem soldados bem como os parâmetros e as suas influências. Utilizando as 

TIC´S em seu cotidiano por meio de uma investigação individual e coletivo com 

a leitura, estudo e reflexão de textos e vídeos sobre o tema soldagem e uso 

num projeto de ensino/aprendizagem; 

- A segunda atividade apresentamos proposta de elaborar painéis sobre 

a Teoria e prática de segurança em soldagem no uso de EPIs (Equipamento de 

proteção individual) e EPCs (Equipamentos de proteção coletivos) com 

verificação do uso correto pelos alunos, a partir de reflexões sobre à ação 

docente para com os discentes , uso  da disciplina de artes contextualizando 

com uso do teatro, nesse projeto de aprendizagem de forma colaborativa e  

textos informativo para leitura e estudo;  

- A terceira atividade traz textos e vídeos para se discutir, refletir sobre 

responsabilidade individual e construir os projetos imprescindíveis para as 

atividades de ensino/aprendizagem de forma colaborativa; 

- A quarta atividade propõe possibilitar a avaliação prática para a 

diferenciação entre os processos utilizados para a soldagem (a gás, eletrodo 

revestido), com visitas técnica em empresas especializadas, saindo do cotidiano 

da sala de aula, visando familiarizar e preparar o grupo de alunos para os 

momentos de interação empresa e comunidade escolar; 

- A quinta atividade consiste na prática de uma avaliação objetiva e 

descritiva com pesquisa de novos conhecimentos, com uso do moodle à 

distância, especialmente selecionadas pelo professor considerando suas 

finalidades educacionais (com o uso dos laboratórios de informática 



disponíveis). 

O tempo necessário para realização das atividades propostas nesta 

unidade poderá variar de acordo com o tamanho, o perfil e o nível de 

conhecimento da turma de técnico em eletromecânica, portanto, o professor 

tem a liberdade para adequá-las ao contexto de sua sala e à realidade da 

turma. 

A avaliação dos alunos acontecerá de forma contínua, processual, 

durante o desenvolvimento das atividades propostas, observando-os, por meio 

de  registro  escrito  (diário  de  bordo  a  ser elaborado pelo professor ao longo 

da realização das atividades, e também com base nos registros efetuados 

pelos alunos), participação ativa, demonstração de atitudes e responsabilidade 

colaborativas (no uso do laboratório  de soldagem e dos equipamentos 

utilizados), interesse demonstrado nas discussões, habilidade na utilização das 

TIC`s, respeito às normas estabelecidas pela NR’s,  organização adequada ao 

contexto digital na produção dos relatórios escritos respeitando as normas da 

ABNT. 

Essa proposta visa diagnosticar o progresso da experiência de 

ensino/aprendizagem dos alunos, seus avanços e dificuldades apresentadas. É 

formidável que os resultados obtidos sejam analisados como um indício da 

obtenção ou não dos objetivos de aprendizagem propostas e, que sirva para 

que o doscente (educador) possa verificar a viabilidade dessa proposta 

metodológica – aprendizagem colaborativa – para integrarem-se  e interagirem 

no  mundo das TIC`s. 

Esta proposta de intervenção pedagógica possibilita uma reflexão que 

acontece antes, durante e após a implementação do projeto na escola estadual 

Colégio Estadual Francisco Carneiro Martins. Em primeiro, vivenciamos os 

conflitos de interesse em sala de aula, nos laboratórios técnicos de soldagem e 

dos questionamentos metodológicos. Na próxima ação buscaremos, o 

aprofundamento teórico e a adequação do mesmo aos nossos alunos (público- 

alvo) na  elaboração   da   produção   didático-pedagógica (unidade didática).  

Durante o processo de implementação, ocorrerão anotações descritivas a 

serem atingidas pelo professor, constituindo um diário do professor, além da 

discussão da produção  didático-pedagógica   com professores e alunos. 



 Os resultados obtidos na implementação serão observados através de 

uma análise qualitativa realizado pelo professor,  pela equipe pedagógica  e 

direção do estabelecimento de ensino, bem como pelos próprios alunos, 

culminando na elaboração do artigo científico ao final do período do PDE. 

 

  

ATIVIDADE 01.1 - EXPLORANDO OS CONHECIMENTOS DOS ESTUDANTES 
  

OBJETIVOS 

- Diagnosticar os conhecimentos prévios dos alunos sobre conceito e conteúdos 

de soldagem . 

- Utilizar como referência para avaliar os resultados de estudos, materiais de 

apoio e links sobre soldagem. 

 

Tempo estimado para realização: 2 aula de 50 minutos no total de 100 minutos. 

Responder as questões abaixo e devolver para seu professor. Para essa atividade 

não será atribuído notas, servirá ao professor como referência para reflexões e 

análises posteriores de aprendizado. 

 

1) O que é soldagem? 

2) Em que situações do seu dia-a-dia você ouve a palavra soldagem? Não é 

necessário descrevê-las, somente e cite-as. 

3) Quais os tipos de soldagem, que você conhece? 

4) O que significa EPI’s e EPC’s? Quais  são utilizados cite-os? 

5) Observe as coisas ao seu redor e dê o nome de ao menos três produtos 

que você usa diariamente e que sejam soldados. 

6) Para que serve o processo de Soldagem? 

7) Com base no que você sabe sobre a soldagem, escreva que tipos de riscos 

de acidentes você imagina que um soldador pode sofrer? Justifique o uso dos 

equipamentos de proteção individual (EPI)? 



8) Que tipos de gases são necessários para a realização da soldagem a gás? 

Cite ao menos três gases combustíveis usados no processo de soldagem a 

gás? 

9) Que são maçaricos? Cite os tipos? 

10) Assinale a alternativa correta: 

a) A soldagem ao arco elétrico é um processo de soldagem por: 

( ) Pressão      

( ) Resistência elétrica      

( ) Fusão      

( ) Pontos 

 

b) O arco elétrico de soldagem é formado quando: 

( ) a corrente elétrica passa entre o eletrodo e o metal base. 

( ) a tensão elétrica passa entre o eletrodo e o cátodo. 

( ) a corrente elétrica passa entre o metal base e a peça. 

( ) a tensão elétrica passa entre o eletrodo (pólo positivo) e o metal base 

(pólo negativo) 

11)  O que é material de adição e para que serve? Justifique sua resposta. 

12)  O que significa a  sigla  MIG/MAG?  

13)  Quais são as posições  de  soldagem? Dê exemplos  desenhando cada 

uma? 

14)  Quais são os tipos de juntas e de exemplos de chanfros? 

15)  Cites os  elementos de um  chanfro? 

16)  Para que  serve os  simbologia de soldagem? 



17)  Quais os  modos de operações no processo de soldagem? 

18) Entretanto a automatização, os robôs,  o tempo mostrou que esta não seria 

a ocupação mais importante dessas máquinas,e a soldagem se tornou seu 

principal campo de aplicação.  Quais os fatores contribuíram para que isso 

acontecesse? 

19)  Que são  eletrodos e suas características? 

20)  Quais as vantagens e desvantagens no processo da soldagem? 

 

 

Material de apoio:  

 

Cleber Fortes – Engenheiro Metalúrgico, M.Sc. Assistência Técnica Consumíveis 

– ESAB BR. Metalurgia Da Soldagem.   Disponível em: 

http://centersoldas.com.br/pdf/Apostila%20Metalurgia%20da%20Soldagem.pdf 

Infosolda. Posted in Simbologia de Soldagem . Simbologia de Soldagem - 
símbolos típicos. Disponível em: 

http://www.infosolda.com.br/biblioteca-digital/livros-senai/simbologia-de-

soldagem/290-simbologia-de-soldagem-simbolos-tipicos.html  

 

Infosolda. Posted in Simbologia de Soldagem . Simbologia de Soldagem – 
Simbolos basicos. Disponível em: 
http://www.infosolda.com.br/biblioteca-digital/livros-senai/simbologia-de-

soldagem/287-simbologia-de-soldagem-simbolos-basicos.html   

  

Universidade Federal De Minas Gerais, Departamento De Engenharia 

Metalúrgica E De Materiais. Modenesi, Paulo J.&  Marques Paulo V. & Santos 

Dagoberto B. Introdução à Metalurgia da Soldagem. Disponível em: 

http://demet.eng.ufmg.br/wp-content/uploads/2012/10/metalurgia.pdf 

 

 

http://centersoldas.com.br/pdf/Apostila%20Metalurgia%20da%20Soldagem.pdf
http://www.infosolda.com.br/biblioteca-digital/livros-senai/simbologia-de-soldagem.html
http://www.infosolda.com.br/biblioteca-digital/livros-senai/simbologia-de-soldagem/290-simbologia-de-soldagem-simbolos-tipicos.html
http://www.infosolda.com.br/biblioteca-digital/livros-senai/simbologia-de-soldagem/290-simbologia-de-soldagem-simbolos-tipicos.html
http://www.infosolda.com.br/biblioteca-digital/livros-senai/simbologia-de-soldagem.html
http://www.infosolda.com.br/biblioteca-digital/livros-senai/simbologia-de-soldagem/287-simbologia-de-soldagem-simbolos-basicos.html
http://www.infosolda.com.br/biblioteca-digital/livros-senai/simbologia-de-soldagem/287-simbologia-de-soldagem-simbolos-basicos.html
http://demet.eng.ufmg.br/wp-content/uploads/2012/10/metalurgia.pdf


ATIVIDADE 01.2 – Conceito de soldagem , simbologia e segurança 
 

 

OBJETIVO 

- Avaliar os discussões e reflexões das leituras dos textos  e vídeos em relação ao 

aprendizado de conceito de soldagem, tipos, simbologias, segurança . 

 

Vamos compartilhar fazer reflexões e discussões com os colegas, dos conteúdos 

estudados neste momento. Para isso os alunos formaram um círculo, usando da 

sua criatividade, você pode utilizar o quadro e giz, a TV multimídia, cartazes, 

vídeos, tablets com os arquivos etc. 

Tempo estimado  (14 aulas) 700 minutos. 

Material de apoio: 

 

Cleber Fortes – Engenheiro Metalúrgico, M.Sc. Assistência Técnica Consumíveis 
– ESAB BR. Metalurgia Da Soldagem.   Disponível em: 

http://centersoldas.com.br/pdf/Apostila%20Metalurgia%20da%20Soldagem.pdf  

acessado em: 04/12/2014   

 

Fuvestibular/telecurso-2000. Mecânica apostila 1 Processos de Fabricação. 
Disponível em: 
http://fuvestibular.com.br/telecurso-2000/apostilas/metal-mecanica/processos-de-
fabricacao/apostila-1/  

  

Fuvestibular/telecurso-2000. Mecânica apostila 1. União faz a solda. Disponível 
em: 

http://fuvestibular.com/downloads/apostilas/telecurso-2000/metal-
mecanica/processos-de-frabricacao/apostila-1/12-a-uniao-faz-a-solda.pdf   

  

Fuvestibular/telecurso-2000. Mecânica apostila 1. O gás veio para fundir faz a 
solda. Disponível em: 

http://fuvestibular.com/downloads/apostilas/telecurso-2000/metal-
mecanica/processos-de-frabricacao/apostila-1/13-o-gas-veio-para-fundir.pdf   

 
Fuvestibular/telecurso-2000. Mecânica apostila 1. O arco elétrico entra em ação. 
Disponível em: 

http://fuvestibular.com/downloads/apostilas/telecurso-2000/metal-
mecanica/processos-de-frabricacao/apostila-1/14-o-arco-eletrico-entra-em-
acao.pdf  

 

http://centersoldas.com.br/pdf/Apostila%20Metalurgia%20da%20Soldagem.pdf
http://fuvestibular.com.br/telecurso-2000/apostilas/metal-mecanica/processos-de-fabricacao/apostila-1/
http://fuvestibular.com.br/telecurso-2000/apostilas/metal-mecanica/processos-de-fabricacao/apostila-1/
http://fuvestibular.com/downloads/apostilas/telecurso-2000/metal-mecanica/processos-de-frabricacao/apostila-1/12-a-uniao-faz-a-solda.pdf
http://fuvestibular.com/downloads/apostilas/telecurso-2000/metal-mecanica/processos-de-frabricacao/apostila-1/12-a-uniao-faz-a-solda.pdf
http://fuvestibular.com/downloads/apostilas/telecurso-2000/metal-mecanica/processos-de-frabricacao/apostila-1/13-o-gas-veio-para-fundir.pdf
http://fuvestibular.com/downloads/apostilas/telecurso-2000/metal-mecanica/processos-de-frabricacao/apostila-1/13-o-gas-veio-para-fundir.pdf
http://fuvestibular.com/downloads/apostilas/telecurso-2000/metal-mecanica/processos-de-frabricacao/apostila-1/14-o-arco-eletrico-entra-em-acao.pdf
http://fuvestibular.com/downloads/apostilas/telecurso-2000/metal-mecanica/processos-de-frabricacao/apostila-1/14-o-arco-eletrico-entra-em-acao.pdf
http://fuvestibular.com/downloads/apostilas/telecurso-2000/metal-mecanica/processos-de-frabricacao/apostila-1/14-o-arco-eletrico-entra-em-acao.pdf


Fuvestibular/telecurso-2000. Mecânica apostila 1.  Protegendo a solda. 
Disponível em: 

http://fuvestibular.com/downloads/apostilas/telecurso-2000/metal-
mecanica/processos-de-frabricacao/apostila-1/15-protegendo-a-solda.pdf  

 

Fuvestibular/telecurso-2000. Mecânica apostila 1.   MIG/MAG. Disponível em: 

http://fuvestibular.com/downloads/apostilas/telecurso-2000/metal-
mecanica/processos-de-frabricacao/apostila-1/16-mig-mag-isso-parace-nome-de-
sanduiche.pdf  

 

Fuvestibular/telecurso-2000. Mecânica apostila 1.   Mais proteção. Disponível 
em: 

http://fuvestibular.com/downloads/apostilas/telecurso-2000/metal-
mecanica/processos-de-frabricacao/apostila-1/17-nao-e-desodorante-mas-da-
mais-protecao.pdf    

 

Fuvestibular/telecurso-2000. Mecânica apostila 1. Versatilidade, ainda que 
tardia!  Disponível em: 

http://fuvestibular.com/downloads/apostilas/telecurso-2000/metal-
mecanica/processos-de-frabricacao/apostila-1/18-versatilidade-ainda-que-
tardia.pdf  

 

Fuvestibular/telecurso-2000. Mecânica apostila 1.  Capilaridade é bom e a 
brasagem gosta.  Disponível em: 

http://fuvestibular.com/downloads/apostilas/telecurso-2000/metal-
mecanica/processos-de-frabricacao/apostila-1/19-capilaridade-e-bom-e-a-
brasagem-gosta.pdf  

 

Fuvestibular/telecurso-2000. Mecânica apostila 1. Robôs na soldagem.  
Disponível em: 

http://fuvestibular.com/downloads/apostilas/telecurso-2000/metal-
mecanica/processos-de-frabricacao/apostila-1/20-robos-na-soldagem.pdf  

 

Infosolda. Posted in Simbologia de Soldagem . Simbologia de Soldagem - 
símbolos típicos. Disponível em:  

http://www.infosolda.com.br/biblioteca-digital/livros-senai/simbologia-de-
soldagem/290-simbologia-de-soldagem-simbolos-tipicos.html  

  

Infosolda. Posted in Simbologia de Soldagem . Simbologia de Soldagem – 
Dimensões da solda. Disponível em: 
http://www.infosolda.com.br/biblioteca-digital/livros-senai/simbologia-de-
soldagem/289-simbologia-de-soldagem-dimensoes-da-solda.html  

 

Infosolda. Posted in Simbologia de Soldagem . Simbologia de Soldagem – 
símbolos suplementares. Disponível em: 
http://www.infosolda.com.br/biblioteca-digital/livros-senai/simbologia-de-

http://fuvestibular.com/downloads/apostilas/telecurso-2000/metal-mecanica/processos-de-frabricacao/apostila-1/15-protegendo-a-solda.pdf
http://fuvestibular.com/downloads/apostilas/telecurso-2000/metal-mecanica/processos-de-frabricacao/apostila-1/15-protegendo-a-solda.pdf
http://fuvestibular.com/downloads/apostilas/telecurso-2000/metal-mecanica/processos-de-frabricacao/apostila-1/16-mig-mag-isso-parace-nome-de-sanduiche.pdf
http://fuvestibular.com/downloads/apostilas/telecurso-2000/metal-mecanica/processos-de-frabricacao/apostila-1/16-mig-mag-isso-parace-nome-de-sanduiche.pdf
http://fuvestibular.com/downloads/apostilas/telecurso-2000/metal-mecanica/processos-de-frabricacao/apostila-1/16-mig-mag-isso-parace-nome-de-sanduiche.pdf
http://fuvestibular.com/downloads/apostilas/telecurso-2000/metal-mecanica/processos-de-frabricacao/apostila-1/17-nao-e-desodorante-mas-da-mais-protecao.pdf
http://fuvestibular.com/downloads/apostilas/telecurso-2000/metal-mecanica/processos-de-frabricacao/apostila-1/17-nao-e-desodorante-mas-da-mais-protecao.pdf
http://fuvestibular.com/downloads/apostilas/telecurso-2000/metal-mecanica/processos-de-frabricacao/apostila-1/17-nao-e-desodorante-mas-da-mais-protecao.pdf
http://fuvestibular.com/downloads/apostilas/telecurso-2000/metal-mecanica/processos-de-frabricacao/apostila-1/18-versatilidade-ainda-que-tardia.pdf
http://fuvestibular.com/downloads/apostilas/telecurso-2000/metal-mecanica/processos-de-frabricacao/apostila-1/18-versatilidade-ainda-que-tardia.pdf
http://fuvestibular.com/downloads/apostilas/telecurso-2000/metal-mecanica/processos-de-frabricacao/apostila-1/18-versatilidade-ainda-que-tardia.pdf
http://fuvestibular.com/downloads/apostilas/telecurso-2000/metal-mecanica/processos-de-frabricacao/apostila-1/19-capilaridade-e-bom-e-a-brasagem-gosta.pdf
http://fuvestibular.com/downloads/apostilas/telecurso-2000/metal-mecanica/processos-de-frabricacao/apostila-1/19-capilaridade-e-bom-e-a-brasagem-gosta.pdf
http://fuvestibular.com/downloads/apostilas/telecurso-2000/metal-mecanica/processos-de-frabricacao/apostila-1/19-capilaridade-e-bom-e-a-brasagem-gosta.pdf
http://fuvestibular.com/downloads/apostilas/telecurso-2000/metal-mecanica/processos-de-frabricacao/apostila-1/20-robos-na-soldagem.pdf
http://fuvestibular.com/downloads/apostilas/telecurso-2000/metal-mecanica/processos-de-frabricacao/apostila-1/20-robos-na-soldagem.pdf
http://www.infosolda.com.br/biblioteca-digital/livros-senai/simbologia-de-soldagem.html
http://www.infosolda.com.br/biblioteca-digital/livros-senai/simbologia-de-soldagem/290-simbologia-de-soldagem-simbolos-tipicos.html
http://www.infosolda.com.br/biblioteca-digital/livros-senai/simbologia-de-soldagem/290-simbologia-de-soldagem-simbolos-tipicos.html
http://www.infosolda.com.br/biblioteca-digital/livros-senai/simbologia-de-soldagem.html
http://www.infosolda.com.br/biblioteca-digital/livros-senai/simbologia-de-soldagem/289-simbologia-de-soldagem-dimensoes-da-solda.html
http://www.infosolda.com.br/biblioteca-digital/livros-senai/simbologia-de-soldagem/289-simbologia-de-soldagem-dimensoes-da-solda.html
http://www.infosolda.com.br/biblioteca-digital/livros-senai/simbologia-de-soldagem.html
http://www.infosolda.com.br/biblioteca-digital/livros-senai/simbologia-de-soldagem/288-simbologia-de-soldagem-simbolos-suplementares.html


soldagem/288-simbologia-de-soldagem-simbolos-suplementares.html  

 

Infosolda. Posted in Simbologia de Soldagem . Simbologia de Soldagem – 
Simbolos basicos. Disponível em: 
http://www.infosolda.com.br/biblioteca-digital/livros-senai/simbologia-de-
soldagem/287-simbologia-de-soldagem-simbolos-basicos.html  

   
Telecurso Profissionalizante – Processos  de Fabricação – Aula 12. União  por 

soldagem Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=GU-
iF3SZn3o&index=2&list=PLdK8c93JXoc4qlxsIcUZ6e5WhpvDU450P   

   
Telecurso Profissionalizante – Processos  de Fabricação – Aula 13. Processo de 

soldagem Oxigás.. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=vqKnGtfCGRQ&list=PLdK8c93JXoc4qlxsIcUZ6
e5WhpvDU450P&index=3   

   
Telecurso Profissionalizante – Processos  de Fabricação – Aula 14. Soldagem 

com arco elétrico com eletrodo revestido . Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=VFgNMfN527E&index=4&list=PLdK8c93JXoc4
qlxsIcUZ6e5WhpvDU450P   

   
Telecurso Profissionalizante – Processos  de Fabricação – Aula 15. Processo de 

soldagem  TIG. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=8oWi-
ivhAKU&list=PLdK8c93JXoc4qlxsIcUZ6e5WhpvDU450P&index=5   

  
Telecurso Profissionalizante – Processos  de Fabricação – Aula 16.  Processo de 

soldagem MIG/MAG. . Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=zDDJpwfjCBs&list=PLdK8c93JXoc4qlxsIcUZ6
e5WhpvDU450P&index=6   

  
Telecurso Profissionalizante – Processos de Fabricação – Aula 17.  Arco 

submerso. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=x4XZDczeLnU   

  
 
Telecurso Profissionalizante – Processos de Fabricação – Aula 18. Processo de 

soldagem por  resistência. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=NwrQm81YXoM&index=7&list=PLdK8c93JXoc
4qlxsIcUZ6e5WhpvDU450P  

 
 
Telecurso Profissionalizante – Processos de Fabricação – Aula 19. Processo por 

brasagem. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=eR61yqjuCuE&list=PLdK8c93JXoc4qlxsIcUZ6
e5WhpvDU450P&index=8   
 

http://www.infosolda.com.br/biblioteca-digital/livros-senai/simbologia-de-soldagem.html
http://www.infosolda.com.br/biblioteca-digital/livros-senai/simbologia-de-soldagem/287-simbologia-de-soldagem-simbolos-basicos.html
http://www.infosolda.com.br/biblioteca-digital/livros-senai/simbologia-de-soldagem/287-simbologia-de-soldagem-simbolos-basicos.html
https://www.youtube.com/watch?v=GU-iF3SZn3o&index=2&list=PLdK8c93JXoc4qlxsIcUZ6e5WhpvDU450P
https://www.youtube.com/watch?v=GU-iF3SZn3o&index=2&list=PLdK8c93JXoc4qlxsIcUZ6e5WhpvDU450P
https://www.youtube.com/watch?v=vqKnGtfCGRQ&list=PLdK8c93JXoc4qlxsIcUZ6e5WhpvDU450P&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=vqKnGtfCGRQ&list=PLdK8c93JXoc4qlxsIcUZ6e5WhpvDU450P&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=VFgNMfN527E&index=4&list=PLdK8c93JXoc4qlxsIcUZ6e5WhpvDU450P
https://www.youtube.com/watch?v=VFgNMfN527E&index=4&list=PLdK8c93JXoc4qlxsIcUZ6e5WhpvDU450P
https://www.youtube.com/watch?v=8oWi-ivhAKU&list=PLdK8c93JXoc4qlxsIcUZ6e5WhpvDU450P&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=8oWi-ivhAKU&list=PLdK8c93JXoc4qlxsIcUZ6e5WhpvDU450P&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=zDDJpwfjCBs&list=PLdK8c93JXoc4qlxsIcUZ6e5WhpvDU450P&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=zDDJpwfjCBs&list=PLdK8c93JXoc4qlxsIcUZ6e5WhpvDU450P&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=x4XZDczeLnU
https://www.youtube.com/watch?v=NwrQm81YXoM&index=7&list=PLdK8c93JXoc4qlxsIcUZ6e5WhpvDU450P
https://www.youtube.com/watch?v=NwrQm81YXoM&index=7&list=PLdK8c93JXoc4qlxsIcUZ6e5WhpvDU450P
https://www.youtube.com/watch?v=eR61yqjuCuE&list=PLdK8c93JXoc4qlxsIcUZ6e5WhpvDU450P&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=eR61yqjuCuE&list=PLdK8c93JXoc4qlxsIcUZ6e5WhpvDU450P&index=8


Telecurso Profissionalizante – Processos de Fabricação – Aula 20. Automação da 
soldagem.  Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=rcYJlptoa4k&list=PL5501426CFA7A2AA8&ind
ex=20 

 

Universidade Federal De Minas Gerais, Departamento De Engenharia 
Metalúrgica E De Materiais. Modenesi, Paulo J.&  Marques Paulo V. & Santos 
Dagoberto B. Introdução à Metalurgia da Soldagem. Disponível em: 

http://demet.eng.ufmg.br/wp-content/uploads/2012/10/metalurgia.pdf 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 02 –  Painel sobre os  equipamento de proteção individual e 
coletivo 

 

OBJETIVO 

- Avaliar as discussões e reflexões das leituras dos textos e vídeos em relação ao 

aprendizado de conceito de segurança e confecção do painel. 

 

Neste momento os alunos depois de feito a discussão e reflexão sobre 

segurança na soldagem farão um painel com fotos utilizando os equipamentos 

EPI’s e EPI’c,  com auxilio juntamente com  aulas de  artes , encenando uso 

correto  de cada equipamentos, fazendo uma  comparação entre o  correto e o 

errado. 

 

Tempo estimado 6 aulas ( 300 minutos)   

 

Material de apoio: 

Lucas Machado. Concientização para uso de EPI. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=D_c-m9ooL_A 
 
Ricardo Quexo. Equipamento de segurança de solda. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=kIdnDb1Fp5k 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rcYJlptoa4k&list=PL5501426CFA7A2AA8&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=rcYJlptoa4k&list=PL5501426CFA7A2AA8&index=20
http://demet.eng.ufmg.br/wp-content/uploads/2012/10/metalurgia.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCavrRedlWW2ofttf26zVLCw
https://www.youtube.com/watch?v=D_c-m9ooL_A
https://www.youtube.com/watch?v=kIdnDb1Fp5k


Tuiuti . equipamento de segurança.  EPI para soldador . Disponível em: 

http://www.epi-tuiuti.com.br/blog/epi-para-soldador/  

 

Universidade Federal De Minas Gerais, Departamento De Engenharia 

Metalúrgica E De Materiais. Modenesi, Paulo J.&  Marques Paulo V. & Santos 

Dagoberto B. Introdução à Metalurgia da Soldagem. Disponível em: 

http://demet.eng.ufmg.br/wp-content/uploads/2012/10/metalurgia.pdf  

  

Observação:  Com a interdisciplinaridade entre o soldagem e a disciplina de 

artes, a professora organizara  o  conceito da apresentação do painel com auxilio 

do teatro e auxiliara na  confecção do painel. 

 

 

 

ATIVIDADE 03 –  EXIBIÇÃO DE  VÍDEOS SOBRE SOLDAGEM, SEGURANÇA 
E RESPONSABILDADE  

 

OBJETIVOS 

- Aproximar os conhecimentos  estudados em sala de aula, com o cotidiano dos 

estudantes; compreender a segurança  envolvidas no processo de soldagem e 

promover interação social. 

 

Neste momento os alunos farão um circulo para discutir e refletir no seu  

cotidiano no contexto da soldagem verificando os perigos e as responsabilidade 

que um  técnico exerce num trabalho dia-a-dia de forma colaborativa. 

Tempo estimado 6 aulas ( 300 minutos) 

 

Material de apoio: 

Ricardo Quexo. Equipamento de segurança de solda. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=kIdnDb1Fp5k 

Telecurso Profissionalizante – Processos  de Fabricação – Aula 12. União  por 
soldagem Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=GU-

http://www.epi-tuiuti.com.br/blog/epi-para-soldador/
http://demet.eng.ufmg.br/wp-content/uploads/2012/10/metalurgia.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=kIdnDb1Fp5k
https://www.youtube.com/watch?v=GU-iF3SZn3o&index=2&list=PLdK8c93JXoc4qlxsIcUZ6e5WhpvDU450P


iF3SZn3o&index=2&list=PLdK8c93JXoc4qlxsIcUZ6e5WhpvDU450P   

acessado em: 05/12/2014   

 
Telecurso Profissionalizante – Processos  de Fabricação – Aula 13. Processo de 

soldagem Oxigás.. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=vqKnGtfCGRQ&list=PLdK8c93JXoc4qlxsIcUZ6
e5WhpvDU450P&index=3   

acessado em: 05/12/2014   

   
Telecurso Profissionalizante – Processos  de Fabricação – Aula 14. Soldagem 

com arco elétrico com eletrodo revestido . Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=VFgNMfN527E&index=4&list=PLdK8c93JXoc4
qlxsIcUZ6e5WhpvDU450P   

acessado em: 05/12/2014   

   
Telecurso Profissionalizante – Processos  de Fabricação – Aula 15. Processo de 

soldagem  TIG. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=8oWi-
ivhAKU&list=PLdK8c93JXoc4qlxsIcUZ6e5WhpvDU450P&index=5   

acessado em: 05/12/2014   

  
Telecurso Profissionalizante – Processos  de Fabricação – Aula 16.  Processo de 

soldagem MIG/MAG. . Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=zDDJpwfjCBs&list=PLdK8c93JXoc4qlxsIcUZ6
e5WhpvDU450P&index=6   

acessado em: 05/12/2014   

  
Telecurso Profissionalizante – Processos de Fabricação – Aula 17.  Arco 

submerso. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=x4XZDczeLnU   

acessado em: 05/12/2014   

 
Telecurso Profissionalizante – Processos de Fabricação – Aula 18. Processo de 

soldagem por  resistência. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=NwrQm81YXoM&index=7&list=PLdK8c93JXoc
4qlxsIcUZ6e5WhpvDU450P  

acessado em: 05/12/2014   

 
Telecurso Profissionalizante – Processos de Fabricação – Aula 19. Processo por 

brasagem. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=eR61yqjuCuE&list=PLdK8c93JXoc4qlxsIcUZ6
e5WhpvDU450P&index=8   

acessado em: 05/12/2014   

 

https://www.youtube.com/watch?v=vqKnGtfCGRQ&list=PLdK8c93JXoc4qlxsIcUZ6e5WhpvDU450P&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=vqKnGtfCGRQ&list=PLdK8c93JXoc4qlxsIcUZ6e5WhpvDU450P&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=VFgNMfN527E&index=4&list=PLdK8c93JXoc4qlxsIcUZ6e5WhpvDU450P
https://www.youtube.com/watch?v=VFgNMfN527E&index=4&list=PLdK8c93JXoc4qlxsIcUZ6e5WhpvDU450P
https://www.youtube.com/watch?v=8oWi-ivhAKU&list=PLdK8c93JXoc4qlxsIcUZ6e5WhpvDU450P&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=8oWi-ivhAKU&list=PLdK8c93JXoc4qlxsIcUZ6e5WhpvDU450P&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=zDDJpwfjCBs&list=PLdK8c93JXoc4qlxsIcUZ6e5WhpvDU450P&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=zDDJpwfjCBs&list=PLdK8c93JXoc4qlxsIcUZ6e5WhpvDU450P&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=x4XZDczeLnU
https://www.youtube.com/watch?v=NwrQm81YXoM&index=7&list=PLdK8c93JXoc4qlxsIcUZ6e5WhpvDU450P
https://www.youtube.com/watch?v=NwrQm81YXoM&index=7&list=PLdK8c93JXoc4qlxsIcUZ6e5WhpvDU450P
https://www.youtube.com/watch?v=eR61yqjuCuE&list=PLdK8c93JXoc4qlxsIcUZ6e5WhpvDU450P&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=eR61yqjuCuE&list=PLdK8c93JXoc4qlxsIcUZ6e5WhpvDU450P&index=8


Telecurso Profissionalizante – Processos de Fabricação – Aula 20. Automação da 
soldagem.  Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=rcYJlptoa4k&list=PL5501426CFA7A2AA8&ind
ex=20 

acessado em: 05/12/2014   

 

 

ATIVIDADE 04 - SUGESTÃO I - VISITAS TÉCNICAS ÀS EMPRESAS  
ESPECIALIZADAS 

 

OBJETIVOS 

- Aproximar os conhecimentos  estudados em sala de aula, com o cotidiano dos 

estudantes; compreender  como é a vivencia em  uma empresa que exerce a 

produção e fabricação com  uso do  processo de soldagem e promover interação 

social. 

 

A atividade propõe possibilitar a avaliação prática para a diferenciação entre os 

processos utilizados para a soldagem (a gás, eletrodo revestido), com visitas 

técnica em empresas especializadas, saindo do cotidiano da sala de aula, 

visando familiarizar e preparar o grupo de alunos para os momentos de 

interação empresa e  comunidade escolar; 

Tempo estimado 10 horas (  600 minutos) 

 

Visitação nas  empresas especializadas em processos de soldagem, com 

a participação das  empresas com  palestras  sobre CIPA da empresa e nas 

oficinas das mesma fazendo uma interação empresa, comunidade e escola. 

 

 

ATIVIDADE 05 - SUGESTÃO I - AVALIAÇÃO OBJETIVA E DESCRITIVA COM 
PESQUISA DE NOVOS CONHECIMENTOS, COM USO DO MOODLE À 

DISTÂNCIA  
 

OBJETIVOS 

https://www.youtube.com/watch?v=rcYJlptoa4k&list=PL5501426CFA7A2AA8&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=rcYJlptoa4k&list=PL5501426CFA7A2AA8&index=20


- Comparar com diagnóstico inicial realizado na atividade 01 – explorando os 

conhecimentos dos estudantes. 

- Acompanhar o aprendizado dos estudantes e redimensionar atividades se 

necessário. 

 

Neste momento a atividade consiste na prática de avaliação objetiva e descritiva, 

com uso do moodle à distância, especialmente selecionadas pelo professor 

considerando suas finalidades educacionais (com o uso dos laboratórios de 

informática disponíveis). 

Tempo estimado 4 aulas ( 200 minutos) 

 

 

REFERÊNCIAS 
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______. Constituição da República Federativa do Brasil. São Paulo, Saraiva, 
1998. 

 

Colégio Estadual Francisco Carneiro Martins. Histórico. disponível em: 
http://www.grpfranciscocmartins.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?c
onteudo=9  e  
http://colegiofranciscocarneiromartins.blogspot.com.br/  
 acessado em agosto de 2014 

 

Cleber Fortes – Engenheiro Metalúrgico, M.Sc. Assistência Técnica Consumíveis 

– ESAB BR. Metalurgia Da Soldagem.   Disponível em: 

http://centersoldas.com.br/pdf/Apostila%20Metalurgia%20da%20Soldagem.pdf  

acessado em: 04/12/2014   

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática 

educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1997; 

 
Fuvestibular/telecurso-2000. Mecânica apostila 1 Processos de Fabricação. 

Disponível em: 

http://www.grpfranciscocmartins.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=9
http://www.grpfranciscocmartins.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=9
http://colegiofranciscocarneiromartins.blogspot.com.br/
http://centersoldas.com.br/pdf/Apostila%20Metalurgia%20da%20Soldagem.pdf


http://fuvestibular.com.br/telecurso-2000/apostilas/metal-mecanica/processos-de-

fabricacao/apostila-1/  

acessado em: 11/11/2014  

 

Fuvestibular/telecurso-2000. Mecânica apostila 1. União faz a solda. Disponível 

em: 

http://fuvestibular.com/downloads/apostilas/telecurso-2000/metal-

mecanica/processos-de-frabricacao/apostila-1/12-a-uniao-faz-a-solda.pdf 

acessado em: 11/11/2014  

 

Fuvestibular/telecurso-2000. Mecânica apostila 1. O gás veio para fundir faz a 

solda. Disponível em: 

http://fuvestibular.com/downloads/apostilas/telecurso-2000/metal-

mecanica/processos-de-frabricacao/apostila-1/13-o-gas-veio-para-fundir.pdf   

acessado em 11/11/2014. 

  

Fuvestibular/telecurso-2000. Mecânica apostila 1. O arco elétrico entra em ação. 

Disponível em: 

http://fuvestibular.com/downloads/apostilas/telecurso-2000/metal-

mecanica/processos-de-frabricacao/apostila-1/14-o-arco-eletrico-entra-em-

acao.pdf  

acessado em 10/10/2014. 

 

Fuvestibular/telecurso-2000. Mecânica apostila 1.  Protegendo a solda. 

Disponível em: 

http://fuvestibular.com/downloads/apostilas/telecurso-2000/metal-

mecanica/processos-de-frabricacao/apostila-1/15-protegendo-a-solda.pdf  

acessado em 10/10/2014. 

 

Fuvestibular/telecurso-2000. Mecânica apostila 1.   MIG/MAG. Disponível em: 

http://fuvestibular.com/downloads/apostilas/telecurso-2000/metal-

mecanica/processos-de-frabricacao/apostila-1/16-mig-mag-isso-parace-nome-de-

http://fuvestibular.com.br/telecurso-2000/apostilas/metal-mecanica/processos-de-fabricacao/apostila-1/
http://fuvestibular.com.br/telecurso-2000/apostilas/metal-mecanica/processos-de-fabricacao/apostila-1/
http://fuvestibular.com/downloads/apostilas/telecurso-2000/metal-mecanica/processos-de-frabricacao/apostila-1/12-a-uniao-faz-a-solda.pdf
http://fuvestibular.com/downloads/apostilas/telecurso-2000/metal-mecanica/processos-de-frabricacao/apostila-1/12-a-uniao-faz-a-solda.pdf
http://fuvestibular.com/downloads/apostilas/telecurso-2000/metal-mecanica/processos-de-frabricacao/apostila-1/13-o-gas-veio-para-fundir.pdf
http://fuvestibular.com/downloads/apostilas/telecurso-2000/metal-mecanica/processos-de-frabricacao/apostila-1/13-o-gas-veio-para-fundir.pdf
http://fuvestibular.com/downloads/apostilas/telecurso-2000/metal-mecanica/processos-de-frabricacao/apostila-1/14-o-arco-eletrico-entra-em-acao.pdf
http://fuvestibular.com/downloads/apostilas/telecurso-2000/metal-mecanica/processos-de-frabricacao/apostila-1/14-o-arco-eletrico-entra-em-acao.pdf
http://fuvestibular.com/downloads/apostilas/telecurso-2000/metal-mecanica/processos-de-frabricacao/apostila-1/14-o-arco-eletrico-entra-em-acao.pdf
http://fuvestibular.com/downloads/apostilas/telecurso-2000/metal-mecanica/processos-de-frabricacao/apostila-1/15-protegendo-a-solda.pdf
http://fuvestibular.com/downloads/apostilas/telecurso-2000/metal-mecanica/processos-de-frabricacao/apostila-1/15-protegendo-a-solda.pdf
http://fuvestibular.com/downloads/apostilas/telecurso-2000/metal-mecanica/processos-de-frabricacao/apostila-1/16-mig-mag-isso-parace-nome-de-sanduiche.pdf
http://fuvestibular.com/downloads/apostilas/telecurso-2000/metal-mecanica/processos-de-frabricacao/apostila-1/16-mig-mag-isso-parace-nome-de-sanduiche.pdf


sanduiche.pdf  

acessado em 10/10/2014. 

 

Fuvestibular/telecurso-2000. Mecânica apostila 1.   Mais proteção. Disponível 

em: 

http://fuvestibular.com/downloads/apostilas/telecurso-2000/metal-

mecanica/processos-de-frabricacao/apostila-1/17-nao-e-desodorante-mas-da-

mais-protecao.pdf    

acessado em 10/10/2014. 

 

Fuvestibular/telecurso-2000. Mecânica apostila 1. Versatilidade, ainda que 

tardia!  Disponível em: 

http://fuvestibular.com/downloads/apostilas/telecurso-2000/metal-

mecanica/processos-de-frabricacao/apostila-1/18-versatilidade-ainda-que-

tardia.pdf  

acessado em 12/10/2004. 

 

Fuvestibular/telecurso-2000. Mecânica apostila 1.  Capilaridade é bom e a 

brasagem gosta.  Disponível em: 

http://fuvestibular.com/downloads/apostilas/telecurso-2000/metal-

mecanica/processos-de-frabricacao/apostila-1/19-capilaridade-e-bom-e-a-

brasagem-gosta.pdf  

acessado em 12/10/2004. 

 

Fuvestibular/telecurso-2000. Mecânica apostila 1. Robôs na soldagem.  

Disponível em: 

http://fuvestibular.com/downloads/apostilas/telecurso-2000/metal-

mecanica/processos-de-frabricacao/apostila-1/20-robos-na-soldagem.pdf  

acessado em 12/10/2004. 

 

HOFFMANN, Jussara. Avaliar-Respeitar primeiro depois educar. 3. Ed. Porto 

Alegre: Editora Mediação, 2012; 

http://fuvestibular.com/downloads/apostilas/telecurso-2000/metal-mecanica/processos-de-frabricacao/apostila-1/17-nao-e-desodorante-mas-da-mais-protecao.pdf
http://fuvestibular.com/downloads/apostilas/telecurso-2000/metal-mecanica/processos-de-frabricacao/apostila-1/17-nao-e-desodorante-mas-da-mais-protecao.pdf
http://fuvestibular.com/downloads/apostilas/telecurso-2000/metal-mecanica/processos-de-frabricacao/apostila-1/17-nao-e-desodorante-mas-da-mais-protecao.pdf
http://fuvestibular.com/downloads/apostilas/telecurso-2000/metal-mecanica/processos-de-frabricacao/apostila-1/18-versatilidade-ainda-que-tardia.pdf
http://fuvestibular.com/downloads/apostilas/telecurso-2000/metal-mecanica/processos-de-frabricacao/apostila-1/18-versatilidade-ainda-que-tardia.pdf
http://fuvestibular.com/downloads/apostilas/telecurso-2000/metal-mecanica/processos-de-frabricacao/apostila-1/18-versatilidade-ainda-que-tardia.pdf
http://fuvestibular.com/downloads/apostilas/telecurso-2000/metal-mecanica/processos-de-frabricacao/apostila-1/19-capilaridade-e-bom-e-a-brasagem-gosta.pdf
http://fuvestibular.com/downloads/apostilas/telecurso-2000/metal-mecanica/processos-de-frabricacao/apostila-1/19-capilaridade-e-bom-e-a-brasagem-gosta.pdf
http://fuvestibular.com/downloads/apostilas/telecurso-2000/metal-mecanica/processos-de-frabricacao/apostila-1/19-capilaridade-e-bom-e-a-brasagem-gosta.pdf
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