CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Oficina de Multimédia B-12F

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ÁGUAS SANTAS

Critérios

Descritores do

Organizador Domínio

Perfil de aprendizagens específicas

Evidências de:

PA

/ Tema / Blocos / Módulos

Descritores de desempenho
O aluno
V
é capaz de:

Conhecimento
ACPA
(A, B, D, F, I)
(35%)

Conhecedor
Investigador
Criativo
Sistematizador
Autoavaliador

Introdução ao
multimédia digital

IV

III

Processos de recolha
de informação

II

nem sempre é capaz de:

I

Técnicas

Instrumentos

não é capaz
de:

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

Testagem

Teste de
avaliação

Análise de
conteúdo

Trabalho de
projeto

Compreender os conceitos relacionados com os elementos gráficos para multimédia

Resolução de
problemas
ACPA
(A, B, C, D, F, I)
(35%)

Conhecedor
Questionador
Investigador
Sistematizador
Crítico/
Analítico
Criativo
Autoavaliador

Narrativa para
multimédia

Conhecer diferentes narrativas para conteúdos multimédia.

Fichas
formativas
Portefólio
digital
Observação

Texto

Comunicação
ACPA
(A, B, D, E, F, H,
J)

(15%)

Conhecedor
Crítico/
Analítico
Sistematizador
Comunicador
Autoavaliador

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.

Relacionamento
Interpessoal
ACPA
(E, F, G, J)
(15%)

Compreender elementos gráficos, nomeadamente, a utilização das fontes mais
adequadas a cada produto multimédia.

Participativo/
Colaborador
Cuidador de
si/do outro
Responsável

Utilizar ferramentas de edição de imagem vetorial e bitmap.
Saber realizar operações de manipulação e edição de imagem digital.

Grelhas de
observação
Diálogos
Apresentaçõe
s orais
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Autoavaliador

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.

Animação

Conhecer técnicas de animação.
Utilizar ferramentas de animação digital.
Criar animação 2D ou 3D

Projeto Multimédia

Conhecer o 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.

A - Linguagens e textos | B - Informação e comunicação | C - Raciocínio e resolução de problemas | D - Pensamento crítico e pensamento 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
PA - Perfil dos Alunos | ACPA - Áreas de Competências do Perfil dos Alunos

