
 
 
ESCOLA SECUNDÁRIA DE CAMÕES 
                                                                                                                           
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
 Oficina de Multimédia B -12º ANO.                                                                                                                                                                                                
OBJECTIVOS: 

• Apreender e desenvolver os conceitos de base técnica de suporte ao desenvolvimento multimédia;  

• Desenvolver a capacidade de integrar conhecimentos “tradicionais” no contexto de multimédia digital;  

• Desenvolver a capacidade de interligar meios diferenciados num todo com significação e narrativa multimédia;  

• Desenvolver as capacidades individuais e colectivas de interrogação e compreensão dos meios de produção 
visual e audiovisual em oposição, complemento e integração com os meios multimédia;  

• Promover a capacidade de análise e de crítica de produtos e trabalhos existentes no sentido de treino e 
aprofundamento das capacidades de melhoria de padrões de qualidade existentes.  

• Dominar os conceitos base nucleares associados aos diferentes componentes multimédia de modo a 
desenvolver uma autonomia de conhecimento, independente de aplicações específicas e particulares, gerando 
uma capacidade de adaptação a diferentes ambientes e processos de trabalho;  

• Conhecer, dominar e utilizar as ferramentas de tratamento e geração de material digital para multimédia nas 
suas diferentes vertentes (imagens, gráficos, sons, vídeos, animações...);  

• Desenvolver as capacidades de organização e desenvolvimento de projectos multimédia;  

• Gerir e desenvolver projectos de pequena dimensão (projectos individuais) ou de média dimensão (projectos em 
grupo);  

• Explorar e reutilizar material de áreas afins e complementares (desenho, pintura, escultura, vídeo, animação...), 
fazendo o seu aproveitamento e integração no contexto de material digitalizado para promoção e 
desenvolvimento de projectos multimédia;  

• Aprender a analisar e criticar trabalhos, os seus e de terceiros, numa perspectiva de melhoria de formas e 
conteúdos;  

• Desenvolver formas de colaboração em equipa que permitam levar a cabo os objectivos traçados na 
prossecução de um projecto.  

 

 
AVALIAÇÃO: É contínua e integra as modalidades 

Formativa e Sumativa, traduzindo a 
evolução do aluno ao longo do ano lectivo. 

 
 
 
 
TRABALHO 
DE 
PESQUISA 
 
 
 
AVALIAÇÃO 
ESCRITA 
 
 
TRABALHOS 
INDIVIDUAIS 
E DE 
GRUPO. 

 
• Unidade de Trabalho 
permanente – tema(s) a 
desenvolver individualmente ou 
em grupo, ao longo do ano 
lectivo, elaborado de acordo com 
critérios previamente 
estabelecidos. 

 
 
• Uma vez por período (poderá ser 

substituída por trabalho 
individual). 

 
 
 
• Unidades de trabalho realizadas 

na aula - arquivo digital -  
projetos individuais e de grupo. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
80% 

 
Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 
 Relacionamento Interpessoal: Pontualidade, apresentação do material necessário às aulas, atenção nas aulas, cumprimento das tarefas, respeito pelos colegas e 
professores (comunidade escolar), sentido de oportunidade, espírito crítico, iniciativa e colaboração. 

 
20% 



 
   
 
 


