
Colégio	de	Lamas	|	Critérios	de	Avaliação	|	Pág,	1	de	1	

 

1. Serão alvo de estudo os conteúdos / temas seguintes: 

Introdução ao multimédia digital, noções base, multimédia; 
Integração Multimédia; 
Texto, escrita em e para multimédia digital; 
Imagem digital (por mapa de bits e vetorial), noções técnicas associadas, edição de imagem, digitalização e 
impressão; 
Som digital para multimédia, noções base, captura, edição, tipos de som, integração com outros meios; 
Narrativa de vídeo digital para multimédia; 
Vídeo digital, digitalização, codificação, compressão, edição de vídeo digital para multimédia, integração; 
Animação, noções, introdução às técnicas de animação, animação em multimédia.	

 

2. A avaliação será feita de acordo com: 

 DOMÍNIOS PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

PONDERAÇÃO 
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Cognitivo • Mobilização de conhecimentos 
científicos, tecnológicos e 
culturais que permitam 
interpretar dados, compreender 
teorias e modelos; 

• Diagnóstico, planificação e 
realização de trabalhos de 
pesquisa com vista à resolução 
de situações problemáticas; 

• Aplicação de metodologias de 
pesquisa, de forma autónoma, 
pragmática e criativa; 

• Desenvolvimento do 
pensamento crítico e flexível e a 
autonomia intelectual; 

• Iniciativa, empenho e 
responsabilidade nas tarefas e 
projetos individuais e comuns; 

• Realização de trabalhos; 50% 

Procedimental • Participação na aula; 
• Trabalhos de grupo; 
• Trabalho individual em 

casa e na aula; 
• Fichas de trabalho; 
• Provas teóricas e 

práticas. 
• Intervenções, 

apresentações, 
relatórios e sínteses 
aplicados a temas 
realizados em atividade 
de aula e visitas de 
estudo; 

• Grelha de registos de 
observação direta. 

35% 
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Se
r Atitudinal • Pontualidade e assiduidade; 

• Respeito pelas normas. 

• Grelha de registos de 

observação direta  

15% 

3. Outras informações úteis: 

A disciplina possuí material de apoio na plataforma moodle, no site do Colégio;  
Um cronograma próprio, com planificação de aulas e entregas de trabalhos, disponível para consulta online. 
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