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ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PERFIL DOS 
ALUNOS 

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. 

VALORES 
a - Responsabilidade e integridade 

b - Excelência e exigência 

c - Curiosidade, reflexão e inovação 

d - Cidadania e participação 

e - Liberdade 

 

  

Informações da disciplina de Técnicas de Multimédia – 2º Ano  

Curso Profissional de Técnico de Multimédia 

Planificação global 

N.º de aulas Módulo 
Data de início 

Ações estratégicas de ensino 
Descritores do 
Perfil do Aluno 

     

36 Módulo 5 - Edição de Som  
 
 
 

16-09-19 

Realização de fichas de trabalho práticas, 
de forma a interiorizar conceitos 
essenciais ao desenvolvimento da unidade 
temática e o seu futuro aprofundamento. 
Aplicação de efeitos típicos e especiais 
suportados por tutoriais. Elaboração de 
Projeto Final utilizando os conhecimentos 
adquiridos durante o módulo. 

 
 
 

B,C,D,E,F,I 
a,c,d 

50 
 

Módulo 6 - Edição de 
Vídeo 

 
 
 
 
 

07-11-19 

Realização de fichas de trabalho práticas, 
de forma a interiorizar conceitos 
essenciais ao desenvolvimento da unidade 
temática e o seu futuro aprofundamento. 
Aplicação de efeitos típicos e especiais 
suportados por tutoriais que permitam a 
fixação dos passos básicos a sua 
integração em vídeos /imagem pós-
produzidos. Elaboração de Projeto Final 
utilizando os conhecimentos adquiridos 
durante o módulo. 

 
 
 
 

B,C,D,E,F,I 
a,c,d 

32 Módulo 7 – Edição 3D 06-01-20 Realização de fichas de trabalho com o 
apoio do professor à sua concretização. 
Persistência na diversidade de exemplos, 
acompanhando de perto a evolução dos 
alunos. Apresentação de trabalhos pelos 
alunos com auto e heteroavaliação. 
Elaboração de projeto final prático 
utilizando os conhecimentos adquiridos 
durante o módulo. 

B, C, D, E, 
F, H, I 

a, b, c, d 

32 Módulo 8 – Ferramenta de 
Autor I 

19-09-19 Realização de fichas de trabalho com o 
apoio do professor à sua concretização. 
Persistência na diversidade de exemplos, 
acompanhando de perto a evolução dos 
alunos. Apresentação de trabalhos pelos 
alunos com auto e heteroavaliação. 
Elaboração de projetos práticos utilizando 
os conhecimentos adquiridos durante o 
módulo. 

B, C, D, E, 
F, H, I 

a, b, c, d 

40 Módulo 9 - Animação 2D 
(Avançada) 

 
 

13-02-20 

Realização de fichas de trabalho práticas, 
de forma a interiorizar conceitos 
essenciais ao desenvolvimento da unidade 
temática e o seu futuro aprofundamento. 
Aplicação de efeitos típicos e especiais 
suportados por tutoriais. Elaboração de 
Projeto Final utilizando os conhecimentos 
adquiridos durante o módulo. 

 
 

A,B,C,D,E,F
,I 

a,c,d 



 

 

 

Critérios de Avaliação Ponderação Instrumentos e procedimentos de avaliação 
   

Conhecimentos e Capacidades  %  

Escrita 
50 

Fichas de avaliação e/ou Trabalhos de 
projeto 

Oral 
10 

Apresentações orais 

Intervenções em contexto de sala de aula 

Prática e/ou Experimental 20 Fichas de trabalho 
   

Atitudes e Valores %  

Responsabilidade 

10 

Assiduidade e pontualidade 

Cumprimento de tarefas 

Cumprimento de prazos 

Munição do material necessário 

Postura e Empenho 

10 

Atenção / empenho 

Cumprimento de regras 

Trabalho colaborativo 

Perseverança na realização das atividades 

propostas 

 

Material Para todas as aulas: Quando solicitado: 
   

 Material de escrita Pen 
Fichas de trabalho fornecidas pelo professor 

 

Escola Sá de Miranda, 09 de setembro de 2019 

 

Os docentes 

Elisabete Ferreira 

Lurdes Silva 

Nuno Fernandes 

 


