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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 2021/2022 

DEPARTAMENTO CURRICULAR: Expressões        GRUPO DISCIPLINAR: 600        

DISCIPLINA: Oficina Multimédia B     ANO DE ESCOLARIDADE: 12º     CURSO: Artes Visuais 

 

DOMÍNIOS CRITÉRIOS 

FATOR DE 

PONDERAÇÃO 

% 

 

DESCRITORES DE APRENDIZAGEM 

 

PROCESSOS DE RECOLHA 

DE INFORMAÇÃO 

Conhecimento Compreensão  

 

25% 

Relacionar diferentes movimentos artísticos e respetivos critérios estéticos, integrando os 

saberes adquiridos na sua reflexão/ação.  

Desenvolver a observação e a análise através do exercício sistemático de várias formas de 

registo digital. 

Aprofundar/Conhecer diferentes narrativas para conteúdos multimédia.  

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. 

- Compreender os diversos tipos e formatos de imagem digital.  

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

produto.  

- 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. 

Emitir juízos críticos sobre o que vê, manifestando interesse e evidenciando os seus 

conhecimentos no contexto das atividades da disciplina. 

- Grelhas de observação/ 

registo – valorização do 

trabalho do aluno presencial 

e/ou à distância; 

 

- Rubricas de avaliação; 

 

- Fichas de avaliação formativa 

e trabalhos práticos propostos; 

 

- Tarefas individuais Trabalho 

do Mês. 

 

Aplicação 

Mobilização 

Resolução de 

problemas 

Interpretação da 

informação 

 

 

 

 

 

 

50% 

Planeamento e 

execução 

 

Espírito crítico  
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Criatividade - Conhecer/ser criativo no conceito de projeto multimédia.  

- Compreender as fases de desenvolvimento de um projeto para a concretização de um 

produto multimédia.  

- Desenvolver métodos de trabalho e organização, através do planeamento e 

desenvolvimento de projetos multimédia. 

Participar em diversos contextos comunicativos, através do discurso verbal e de 

intervenções de natureza gráfica/plástica/visual e 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. 

Aprofundar os estudos da forma (proporção, desproporção, transformação) em diferentes 

contextos e ambientes, exercitando a capacidade de registo das suas qualidades 

expressivas (expressão do movimento, dinamismo, espontaneidade e tensão, entre 

outras). Manifestar um progressivo domínio na realização, à mão livre, de exercícios de 

representação empírica do espaço que se enquadrem nos sistemas de representação 

convencionais. Utilizar, com capacidade técnica e intencionalidade expressiva, os meios 

digitais de edição de imagem e de desenho vetorial. 

Fazer uma análise crítica dos seus trabalhos. 

Comunicação Comunicação 

verbal e não 

verbal 

 

 

 

 

       5% 

Capacidade de 

argumentação/ 

sentido crítico 

Desenvolvimento 

pessoal e 

interpessoal 

Responsabilidade          

 

 

 

        20% 

De acordo com os critérios de avaliação transversais do agrupamento.  

Autonomia 

Autorregulação 

Relacionamento 

interpessoal 
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