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Competências Domínios 
 

Perfil dos Alunos 

 

Descritores de 

Desempenho 
Instrumentos Ponderação 

Reconhecer e analisar a importância da 

produção de imagens; 
 

Identificar técnicas e tecnologias no 

registo da imagem, desenho (design), 
fotografia, Imagem em movimento e 

audiovisual; 

 
Identificar o contexto do multimédia; 

 

Definir elementos gráficos para 

multimédia; 
 

Conhecer conceitos de design de 
comunicação; 
 

Identificar  aspetos técnicos referentes 

à paginação e composição de texto 
Identificar termos técnicos da 

arquitetura do livro. 

Domínio dos conhecimentos 

Domínio de linguagens e textos 
 

Interpretação de  informação, 

planeamento e condução de 

pesquisas; 
 

Construção de pensamento critico 

e pensamento criativo 
 

Desenvolvimento de sensibilidade 

estética 
 

 

Pesquisa (quantidade e 

relevância); 
 

Utilização de novas 

tecnologias e sua aplicação às 
tarefas propostas; 

 

Utilização de linguagens 

simbólicas 
 

Utilização de metodologia 

projetual  
 

Índice criativo. 

Exercícios teórico /práticos 

 

1/2 por UFCD 
30% 

Aplicar conceitos de design de 
comunicação; 

 

Criar parâmetros de conceção gráfica 

e estilos de grafismos pessoais e 
contemporâneos; 

 

Realizar maquetas; 
 

Criar e tratar imagens matriciais 

utilizando ferramentas informáticas. 

 

Aplicação dos conhecimentos 
Raciocínio e resolução de 

problemas 
 

Pesquisa (quantidade e 

relevância); 
 

Textos produzidos 

(organização das ideias, 
domínio da redação na língua 

portuguesa);  

 

Índice criativo; 
 

Comunicação dos objetivos; 

Estruturação dos conteúdos; 

Correção linguística. 

Trabalhos de projeto (1 por 

UFCD) 

 
 

 

 

Apresentação de trabalhos 

 

 

Portfólio 

 

20% 

 

 

10% 

 

 

30% 

Atitudes 
Desenvolvimento  
Pessoal e Social 

Relacionamento Interpessoal 

Desenvolvimento pessoal e 

autonomia 

Respeito pelas regras 

Iniciativa e envolvimento no 

trabalho; cooperação 

Grelha de registo dos 
descritores de desempenho 

10% 

Construção da Classificação ao longo 

do ano letivo 
a classificação atribuída em cada Módulo/UFCD resulta da média aritmética das classificações dos instrumentos de avaliação aplicados desde o início do 

Módulo/UFCD e da média ponderada dos diferentes instrumentos. 


