
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA CIDADELA 

ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DA CIDADELA 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Ano letivo 2021/22 

CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE MULTIMÉDIA 

 

 1 

ENSINO PROFISSIONAL – UFCD DA COMPONENTE TECNOLÓGICA Ano: 1.º 
 

Áreas de Competências 

do Perfil dos Alunos 

DOMÍNIOS/TEMAS 

(Áreas de Competência) 
PONDERAÇÃO 

INSTRUMENTOS 

DE AVALIAÇÃO 

Linguagens e textos (A) 

Informação e comunicação (B) 

Raciocínio e resolução de problemas (C) 

Pensamento crítico e criativo (D) 

Relacionamento interpessoal (E) 

Desenvolvimento pessoal e autonomia (F) 

Bem-estar, saúde e ambiente (G) 

Sensibilidade estética e artística (H) 

Saber científico, técnico e tecnológico (I) 

Consciência e domínio do corpo (J) 

 
Hardware e sistemas operativos multimédia  

Conceitos Fundamentais de programação 

Edição Vetorial 

Comunicação Visual e abordagem de Gestalt  

Edição Bitmap 

Projeto de design 

Design multimédia  

Arquitetura de Informação  

Construção de páginas web 

 

Identificar, compreender e 

interpretar produtos e 

linguagens multimédia 

 

90% 

 

- Fichas de trabalho 

- Trabalho de pesquisa 

- Trabalho de projeto 

individual ou em grupo 

- Debates 

- Apresentações orais 

- Questões de aula 

- Observação direta 

Planear, estruturar, elaborar, 

produzir e promover produtos 

multimédia 

Integrar diferentes produtos 

multimédia 

Pesquisar e inovar na 

resolução de problemas 

Desenvolvimento pessoal e autonomia  

 

Autonomia; 

Responsabilidade; 

Empenho 

10% Relacionamento Interpessoal 
Colaboração; 

Respeito; 

Contributo para o ambiente 

de sala de aula 
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ENSINO PROFISSIONAL – UFCD DA COMPONENTE TECNOLÓGICA Ano: 2.º 
 

Áreas de Competências 

do Perfil dos Alunos 

DOMÍNIOS/TEMAS 

(Áreas de Competência) 
PONDERAÇÃO INSTRUMENTOS 

DE AVALIAÇÃO 

 

Linguagens e textos (A) 

Informação e comunicação (B) 

Raciocínio e resolução de problemas (C) 

Pensamento crítico e criativo (D) 

Relacionamento interpessoal (E) 

Desenvolvimento pessoal e autonomia (F) 

Bem-estar, saúde e ambiente (G) 

Sensibilidade estética e artística (H) 

Saber científico, técnico e tecnológico (I) 

Consciência e domínio do corpo (J) 

- Edição web 

- Programação de aplicações e sítios web 
dinâmicos 

- Pós-produção de vídeo 

- Edição 3D 

- Media, tecnologias emergentes e interação 

- Fotografia e Imagem Digital 

- Comunicação visual – o guião e storyboard 

- Edição de video 

- Edição de Som 

- Laboratório de Audiovisuais e Interatividade 

 
Identificar, compreender e 

interpretar produtos e 

linguagens multimédia 

 

90% 

 

- Fichas de trabalho 

- Trabalho de pesquisa 

- Trabalho de projeto 

individual ou em grupo 

- Debates 

- Apresentações orais 

- Questões de aula 

- Observação direta 

Planear, estruturar, 

elaborar, produzir e 

promover produtos 

multimédia 

Integrar diferentes 

produtos multimédia  

Pesquisar e inovar na 

resolução de problemas 

Desenvolvimento pessoal e autonomia  

 

Autonomia; 

Responsabilidade; 

Empenho 

10% 
Relacionamento Interpessoal Colaboração; 

Respeito; 

Contributo para o 

ambiente de sala 

de aula 
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ENSINO PROFISSIONAL – UFCD DA COMPONENTE TECNOLÓGICA   Ano: 2º 
 

Áreas de Competências 

do Perfil dos Alunos 

DOMÍNIOS/TEMAS 

(Áreas de Competência) 
PONDERAÇÃO 

INSTRUMENTOS 

DE AVALIAÇÃO 

Linguagens e textos (A) 

Informação e comunicação (B) 

Raciocínio e resolução de problemas (C) 

Pensamento crítico e criativo (D) 

Relacionamento interpessoal (E) 

Desenvolvimento pessoal e autonomia (F) 

Bem-estar, saúde e ambiente (G) 

Sensibilidade estética e artística (H) 

Saber científico, técnico e tecnológico (I) 

Consciência e domínio do corpo (J) 

Linguagem de Programação web 

de servidor 

Redes e Protocolos Multimédia 

 

Identificar, compreender e 

interpretar o software a utilizar. 

90% 

 

- Fichas de trabalho 

- Trabalho de pesquisa 

- Trabalho de projeto 

individual ou em grupo 

- Debates 

- Apresentações orais 

- Questões de aula 

- Observação direta 

Conceber, desenvolver e promover 

os produtos desenvolvidos. 

Integrar diferentes 

conceitos e aplicá-los nos produtos 

desenvolvidos. 

Pesquisar e inovar na resolução 

de problemas. 

Desenvolvimento pessoal e 

autonomia  

 

Autonomia; 

Responsabilidade; 

Empenho 

10% Relacionamento Interpessoal Colaboração; 

Respeito; 

Contributo para o ambiente de 

sala de aula 
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ENSINO PROFISSIONAL – Técnicas de Multimédia Ano: 3.º 
 

Áreas de Competências 

do Perfil dos Alunos 

DOMÍNIOS/TEMAS 

(Áreas de Competência) 

 
PONDERAÇÃO 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

Linguagens e textos (A) 

Informação e comunicação (B) 

Raciocínio e resolução de problemas (C) 

Pensamento crítico e criativo (D) 

Relacionamento interpessoal (E) 

Desenvolvimento pessoal e autonomia (F) 

Bem-estar, saúde e ambiente (G) 

Sensibilidade estética e artística (H) 

Saber científico, técnico e tecnológico (I) 

Consciência e domínio do corpo (J) 

- Animação 2D 

- Animação Interativa 

- Produção e promoção de produtos multimédia 

- Metodologia e gestão de projetos multimídia 

- Execução do produto multimédia final 

 
Identificar, compreender e 

interpretar produtos e 

linguagens multimedia. 

 
90% 

 

- Fichas de trabalho 

- Trabalho de pesquisa 

- Trabalho de projeto 

individual ou em grupo 

- Debates 

- Apresentações orais 

- Questões de aula 

- Observação direta 

Planear, estruturar, 

elaborar, produzir e 

promover produtos 

multimedia.  

Integrar diferentes 

produtos multimedia.  

Pesquisar e inovar na 

resolução de problemas. 

Desenvolvimento pessoal e autonomia  

 

Autonomia; 

Responsabilidade; 

Empenho 

10% Relacionamento Interpessoal Colaboração; 

Respeito; 

Contributo para o 

ambiente de sala de aula 
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Áreas de Competências 

do Perfil dos Alunos 

DOMÍNIOS/TEMAS 

(Áreas de Competência) 

 
PONDERAÇÃO 

INSTRUMENTOS 

DE AVALIAÇÃO 

Linguagens e textos (A) 

Informação e comunicação (B) 

Raciocínio e resolução de problemas (C) 

Pensamento crítico e criativo (D) 

Relacionamento interpessoal (E) 

Desenvolvimento pessoal e autonomia (F) 

Bem-estar, saúde e ambiente (G) 

Sensibilidade estética e artística (H) 

Saber científico, técnico e tecnológico (I) 

Consciência e domínio do corpo (J) 

 
 
 

 

Comunicação interpessoal e institucional. 

Desenvolvimento pessoal e técnicas de 

procura de emprego.  

 

 
Identificar, compreender e 

interpretar produtos, meios 

e linguagens. 

 
 

90% 

 

- Fichas de trabalho 

- Trabalho de pesquisa 

- Trabalho de projeto 

individual ou em grupo 

- Debates 

- Apresentações orais 

- Questões de aula 

- Observação direta 

Planear, estruturar, 

elaborar, produzir e aplicar 

estratégias e ações 

empreendedoras.  

Identificar, reconhecer e 

trabalhar competências 

transversais valorizadas 

pelos empregadores.  

Pesquisar, inovar e 

fundamentar as suas 

decisões. 

Desenvolvimento pessoal e autonomia  

 

Autonomia; 

Responsabilidade; 

Empenho 

10% Relacionamento Interpessoal Colaboração; 

Respeito; 

Contributo para o 

ambiente de sala de aula 
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