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                                     *O Ponto de corte da escala corresponde ao que o aluno deve fazer para atingir o nível mínimo de desempenho que lhe permita ter sucesso.
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Critérios 
Transversais

Descritores de desempenho Técnicas
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Reconhece  e identifica as 
mudanças operadas pelas 
novas tecnologias.

Reconhece  e identifica o 
espaço virtual enquanto fator 
de difusor do audiovisual.

Reconhece  as mudanças 
operadas pelas novas 
tecnologias.

Reconhece  o espaço virtual 
enquanto fator de difusor do 
audiovisual.

Reconhece  as mudanças 
operadas pelas novas 
tecnologias com falhas que 
comprometem parcialmente o 
resultado.

Reconhece o espaço virtual 
enquanto fator de difusor do 
audiovisual com falhas que 
comprometem parcialmente o 
resultado.

Reconhece  as mudanças 
operadas pelas novas 
tecnologias  com falhas que 
comprometem 
acentuadamente o resultado.

Reconhece o espaço virtual 
enquanto fator de difusor do 
audiovisual com falhas que 
comprometem 
acentuadamente o resultado.

Reconhece  as mudanças 
operadas pelas novas 
tecnologias apenas com 
orientação de outros. Análise

Trabalhos de 
pesquisa

Relatórios 

Trabalho prático

(individual/grupo)

Questão de aula

Caderno diário

Observação

Lista de 
verificação 
Grelhas de 
observação 
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Reconhece  e Identifica os 
fatores sociais e culturais da 
evolução histórica do 
audiovisual.

Reconhece e identifica os 
vários géneros 
cinematográficos.

Identifica os diferentes tipos 
de conteúdos multimédia e os 
seus canais de promoção.

Reconhece  os fatores sociais 
e culturais da evolução 
histórica do audiovisual.

Reconhece e identifica 
géneros cinematográficos.

Identifica tipos de conteúdos 
multimédia e os seus canais 
de promoção.

Reconhece  os fatores sociais 
e culturais da evolução 
histórica do audiovisual com 
falhas que comprometem 
parcialmente o resultado.

Reconhece géneros 
cinematográficos com falhas 
que comprometem 
parcialmente o resultado.

Identifica tipos de conteúdos 
multimédia e os seus canais 
de promoção com falhas que 
comprometem parcialmente o 
resultado.

Reconhece  os fatores   sociais 
e culturais da evolução 
histórica do audiovisual com 
falhas que comprometem 
acentuadamente o resultado.

Reconhece géneros 
cinematográficos com falhas 
que comprometem 
acentuadamente o resultado.

Identifica tipos de conteúdos 
multimédia c multimédia e os 
seus canais de promoção com 
falhas que comprometem 
acentuadamente o resultado.

Reconhece  os fatores sociais 
e culturais da evolução 
histórica do audiovisual 
apenas com orientação de 
outros.

Reconhece géneros 
cinematográficos
apenas com orientação de 
outros.

Identifica tipos de conteúdos 
multimédia e os seus canais 
de promoção apenas com 
orientação de outros.
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Descritores de desempenho Técnicas/
instrumentos de 
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Organiza e cataloga  
conteúdos audiovisuais.

Utiliza sistemas de gestão 
de conteúdos multimédia.

Concebe plataformas Web.

Organiza e cataloga  conteúdos 
audiovisuais com falhas.

Utiliza um único sistema de 
gestão de conteúdos 
multimédia.

Concebe ,com falhas,
plataformas Web.

Organiza conteúdos 
audiovisuais com falhas que 
comprometem parcialmente o 
resultado.

Utiliza um único sistema de 
gestão de conteúdos 
multimédia com falhas que 
comprometem parcialmente o 
resultado.

Concebe uma única 
plataforma Web.

Organiza conteúdos 
audiovisuais com falhas que 
comprometem
acentuadamente o resultado.

Utiliza um único sistema de 
gestão de conteúdos 
multimédia com falhas que 
comprometem 
acentuadamente o resultado.

Concebe uma única 
plataforma Web com falhas 
que comprometem 
parcialmente o resultado.

Organiza conteúdos 
audiovisuais apenas com 
orientação de outros.

Utiliza um único sistema de 
gestão de conteúdos 
multimédia com orientação 
de outros.

Concebe uma única 
plataforma Web com falhas 
que comprometem 
acentuadamente o resultado.

Análise

Trabalhos de pesquisa

Relatórios 

Trabalho prático

(individual/grupo)

Questão de aula

Caderno diário

Observação

Lista de verificação 
Grelhas de observação
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l Elabora um julgamento 
estético e social do 
audiovisual.

Elabora um julgamento social 
do audiovisual.

Elabora um julgamento social 
do audiovisual com  falhas 
que comprometem 
parcialmente o resultado.

Elabora um julgamento social 
do audiovisual com falhas que 
comprometem 
acentuadamente o resultado.

Reproduz um julgamento 
social do audiovisual.
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Apresenta, no grupo 
turma, o processo e o 
produto do seu trabalho, 
de forma organizada, 
completa e fundamentada, 
usando linguagem técnica/ 
científica e recursos 
diversificados com eficácia 
comunicativa.

Apresenta, no grupo turma, o 
processo e o produto do seu 
trabalho, de forma organizada, 
completa e com pequenas 
falhas na fundamentação ou na 
linguagem técnica/ científica 
ou nos recursos diversificados, 
não comprometendo a eficácia 
comunicativa.

Apresenta, no grupo turma, o 
processo e o produto do seu 
trabalho, de forma 
organizada, completa e com 
falhas na fundamentação e na 
linguagem técnica/ científica 
e com recursos pouco 
diversificados
comprometendo parcialmente 
eficácia comunicativa. 

Apresenta, no grupo turma, o 
processo e o produto do seu 
trabalho, com falhas na 
organização na 
fundamentação e na 
linguagem técnica/ científica
e com recursos pouco 
diversificados, 
comprometendo 
acentuadamente a eficácia 
comunicativa. 

Apresenta, no grupo turma,
com falhas, o produto do seu 
trabalho e com   recursos 
pouco diversificados 
comprometendo 
integralmente a eficácia 
comunicativa. 
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Interpreta as várias teorias 
da linguagem audiovisual.

Compara as diversas 
perspetivas que o espaço 
visual criou ao longo dos 
tempos.

Interpreta, com falhas, as 
várias teorias da 
linguagem audiovisual.

Compara perspetivas que o 
espaço visual criou ao 
longo dos tempos.

Interpreta  teorias da 
linguagem audiovisual com  
falhas que comprometem 
parcialmente o resultado.

Compara perspetivas que o 
espaço visual criou ao 
longo dos tempos com 
falhas que comprometem 
parcialmente o resultado.

Interpreta teorias da 
linguagem audiovisual com  
falhas que comprometem 
acentuadamente o 
resultado.

Conhece perspetivas que o 
espaço visual criou ao 
longo dos tempos com 
falhas que comprometem 
acentuadamente o 
resultado.

Reproduz teorias da 
linguagem audiovisual.

Conhece perspetivas que o 
espaço visual criou ao 
longo dos tempos apenas 
com a orientação de 
outros.

Análise

Trabalhos de 
pesquisa

Relatórios 

Trabalho prático

(individual/grupo)

Questão de aula

Caderno diário

Observação

Lista de verificação 
Grelhas de 
observação
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Identifica e analisa a 
informação e 
documentação audiovisual. 

Identifica e analisa, com 
falhas, a informação e 
documentação audiovisual. 

Identifica a informação e 
documentação visual com 
falhas que comprometem 
parcialmente o resultado.

Identifica a informação e 
documentação audiovisual  
com falhas que 
comprometem 
acentuadamente o 
resultado.

Identifica a informação 
audiovisual apenas com a 
orientação de outros.
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Apropriação e Reflexão             30%

Experimentação e Criação         40%

Interpretação e Comunicação   30%

A classificação em cada momento do ano letivo resulta da média ponderada de todos os domínios. Por sua vez, o valor de cada domínio corresponde à média aritmética 

simples dos instrumentos que o avaliam.
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Seleciona e  aplica  modos 
diversificados de registo e de 
materiais. 

Aplica  modos 
diversificados de registo e 
de materiais. 

Aplica  modos 
diversificados de registo e 
de materiais com falhas 
que comprometem 
parcialmente o resultado. 

Aplica  modos de 
registo e de materiais
com falhas que 
comprometem 
acentuadamente o 
resultado .

Aplica  modos de 
registo e de 
materiais, apenas 
com a orientação de 
outros.  

Análise

Trabalhos de 
pesquisa

Relatórios 

Trabalho prático

(individual/grupo)

Questão de aula

Caderno diário

Observação
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Realiza as tarefas por 
iniciativa própria e revela 
capacidade de 
autorregulação.

Realiza as tarefas 
solicitadas de forma 
independente e revela 
capacidade de 
autorregulação.

Realiza as tarefas 
solicitadas com 
orientação pontual
revelando dificuldades na 
autorregulação.

Realiza as tarefas 
solicitadas 
requerendo 
sistematicamente a 
orientação de outros.

Realiza as tarefas 
apenas com a 
orientação de outros.
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Partilha voluntariamente os 
saberes, integra as opiniões 
dos outros no trabalho de 
equipa, impulsionando o 
grupo no cumprimento dos 
objetivos.

Partilha voluntariamente 
os saberes e integra as 
opiniões dos outros no 
trabalho de equipa.

Partilha saberes quando 
solicitado e aceita as 
opiniões dos outros.

Partilha saberes 
quando solicitado e 
revela dificuldade em 
aceitar a opinião dos 
outros no trabalho de 
equipa.

Partilha saberes 
quando solicitado e 
desvaloriza a opinião 
dos outros no 
trabalho de equipa.


