
 
 
 
 

  
 Técnico de Multimédia {2020|2023} 

 
Curso - Técnico de Multimédia 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 20/23 - 1ºANO TURMA B 
 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS: 

A – Linguagem 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. 
 

AVALIAÇÃO | 70% Conhecimentos e aptidões > Perfil do aluno A, B, C, D, F, G, H, I, J 
Critério Descrição dos critérios 

Compreensão Responde ao enunciado aplicando os conhecimentos adquiridos. 

Análise, seleção e organização. Analisa, seleciona e organiza a informação tendo como referência o enunciado. 

Execução Utiliza ferramentas digitais para concretização do enunciado. 

Comunicação Utiliza corretamente a língua portuguesa (escrita ou oral). 

Apresentação gráfica Diferencia a informação utilizando elementos gráficos distintos na resposta ao enunciado. 
Apresenta soluções com originalidade. 

Identificação Apresenta na folha de rosto os itens e identificação solicitados. 

 
AVALIAÇÃO | 30% Atitudes > Perfil do aluno G, E 

Critério Descrição do critério 

Empenho, autonomia e relacionamento interpessoal Participa nas atividades com empenho e autonomia relacionando-se corretamente com colegas e docente. 

Nota importante: As informações que constam neste documento serão especificados, através da plataforma classroom da turma, de acordo com o módulo a lecionar. 

 
PROCEDIMENTO GERAIS DE AVALIAÇÃO 

 

1) Serão utilizados os instrumentos que melhor se adequem ao Perfil dos Alunos, tendo em conta as competências a desenvolver e o momento avaliativo. O professor informará os alunos sobre os instrumentos 
de avaliação. 

2) Os alunos são sempre informados dos critérios de avaliação, assim como das eventuais propostas de correção. 

3) As aprendizagens desenvolvidas pelos alunos no âmbito da Cidadania e Desenvolvimento/Projeto Interdisciplinar de Turma são consideradas na avaliação da disciplina. 

 

N.º de módulo Nome dos módulos a lecionar este ano Lições 

Módulo 1 9954-Fotografia e imagem digital 34 

Módulo 2 9955-Projeto de design 34 

Módulo 3 9956-Comunicação visual e abordagem da Gestalt 34 

Módulo 4 9957-Design de multimédia 34 

 Total 136 

 

Recomendações do professor aos pais/encarregados de educação relativamente à avaliação: 
Ajudar o aluno a controlar o calendário da avaliação | Zelar para que chegue a horas e traga todo o material | Informar-se com frequência sobre a situação do aluno 


