
DEPARTAMENTO DE Expressões - Subdepartamento de ARTES 

Critérios Específicos de Avaliação de Oficina Multimédia B – Ensino Secundário – Cursos
Científico-Humanísticos

12º Ano

Domínios
de

Avaliação

Descritores de desempenho Descritores do perfil do
aluno

Instrumento
s de

Avaliação

Pondera
ção %

Atitudes Responsabilidade e integridade:  
- respeitar-se a si mesmo e aos outros;  
- saber agir eticamente, respondendo pelas 
próprias ações.  
Cidadania e participação:
 - respeitar o bem comum; 
- respeitar a diversidade humana e cultural; 
- agir em prol da solidariedade e da 
sustentabilidade ecológica.  
Excelência e exigência:  
- aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à 
superação; 
- ser perseverante perante as dificuldades; 
- ter sensibilidade e ser solidário para com os 
outros.  Curiosidade, reflexão e inovação: 
- querer aprender mais; 
- manifestar pensamento reflexivo, crítico e 
criativo. 
- desenvolver um espírito Indagador e  de 
investigação
 Liberdade: 
- Manifestar a autonomia pessoal centrada 
nos direitos humanos, na democracia, na 
cidadania, na equidade, no respeito mútuo, na
livre escolha e no bem comum.

Respeitador da diferença/do outro
Participativo/colaborador
Responsável/autónomo
Cuidador de si e do outro

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

Grelha de
Observação

10%



Conhecime
ntos e

Capacidade
s

Introdução ao multimédia digital
 Compreender os conceitos associados 

às diferentes dimensões da multimédia.
 Identificar os tipos de multimédia. 
 Identificar os suportes de multimédia.
 Compreender os conceitos relacionados

com os elementos gráficos para 
multimédia.

Narrativa para multimédia

 Conhecer diferentes narrativas para 
conteúdos multimédia

Texto

 Compreender elementos gráficos, 
nomeadamente, a utilização das fontes 
mais adequadas a cada produto 
multimédia. •Saber usar os diversos 
elementos gráficos, nomeadamente as 
fontes, com equilíbrio, do ponto de 
vista compositivo. 

 Criar um produto gráfico integrando de 
forma harmoniosa os diferentes 
elementos

Imagem digital

 Compreender os diversos tipos e 
formatos de imagem digital. 

 Conhecer diferentes modelos de cor e 
resoluções de imagem, conforme o 
objetivo do produto. 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 
informado (A, B, I) 

Criativo
 (A, C, D, H)

Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, E, I)

Trabalhos 
práticos e/ou 
projetos 
(individuais 
e/ou de grupo)

90
%



 Utilizar ferramentas de edição de 
imagem vetorial e bitmap. 

 Saber realizar operações de 
manipulação e edição de imagem 
digital. 

 Integrar imagem digital num produto 
multimédia.

Som digital
 Identificar diversos formatos de áudio.
 Conhecer equipamentos de captação 

de som.
 Utilizar ferramentas de edição de áudio.
 Captar e editar som de forma a produzir

áudio para suportes multimédia.

Vídeo

 Conhecer o enquadramento de planos e
ângulos de captação de vídeo.

  Saber editar vídeo. 
 Criar um guião com narrativa para 

vídeo.
 Integrar elementos de texto, imagem e 

som na produção de vídeo.

Animação
 Conhecer técnicas de animação.
 Utilizar ferramentas de animação 

digital.
 Criar animação 2D ou 3D.

Projeto Multimédia

Indagador/ Investigador 
(B, C, D, F, H, I)

Respeitador da diferença/ do 
outro
 (A, B, D, E, F, H)

Sistematizador/ organizador 
(A, B, C, D, F, I)

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



 Conhecer o conceito de projeto 
multimédia.

 Compreender as fases de 
desenvolvimento de um projecto para a
concretização de um produto 
multimédia.

 Desenvolver métodos de trabalho e 
organização, através do planeamento e
desenvolvimento de projetos 
multimédia.

Projeto Multimédia/Avaliação 
Transversal a todos os conteúdos

 Identificar pontos fracos e fortes das 
suas aprendizagens

 Descrever processos de pensamento 
usados durante a realização de uma 
tarefa ou abordagem de um problema.

 Considerar o feedback dos pares para 
melhoria ou aprofundamento de 
saberes

 Reorientar o seu trabalho a partir da 
explicitação de feedback do professor, 
individualmente ou em grupo.

 Fornecer feedback para melhoria ou 
aprofundamento de ações

 Apoiar atuações úteis para outros 
(trabalhos de equipa).

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

Autoavaliador 
(transversal às áreas) 

Participativo/ colaborador 
(B, C, D, E, F, H, I)

Responsável/ autónomo
 (D, E, F, G) 

Cuidador de si e do outro
 (D, E, F, G)

ACPA- ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS À SAÍDA DA
ESCOLARIDADE OBRIGATÓRIA



A - Linguagens e textos  
B - Informação e comunicação  
C - Raciocínio e resolução de problemas 
D - Pensamento crítico e criativo 
E - Relacionamento interpessoal 

F - Desenvolvimento pessoal e 
autonomia  
G - Bem-estar, saúde e ambiente 
H - Sensibilidade estética e artística  
I - Saber científico, técnico e tecnológico 
J - Consciência e domínio do corpo

APURAMENTO DA CLASSIFICAÇÃO

A classificação final em cada momento de avaliação resulta da média ponderada, arredondada às décimas, das classificações 
obtidas em todos os elementos de avaliação realizados até esse momento, de acordo com a fórmula:
MÉDIA =  (classificação  obtida  no  domínio  das  “Atitudes”)  x  0,10  +  (classificação  obtida  em “Trabalhos  práticos  e/ou

projetos”) x 0,90
A classificação atribuída no final de cada período letivo é a média anterior arredondada às unidades.
Compete ao professor dar a conhecer os critérios de avaliação, os respetivos instrumentos e a sua ponderação.

       
 Aprovado em reunião de Conselho Pedagógico em 11 
de julho de 2019


