
 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE ARTES E TECNOLOGIAS   Aplicações  Informáticas B 

 12º ANO CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 

CRITÉRIOS/DOMÍNIOS PONDERAÇÃO INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

PROGRAMAÇÃO (Introdução) 30% 

 
Tarefas/exercícios práticos, teóricos e/ou teórico-práticos, desenvolvidos 
ao longo de um espaço de tempo definido e baseados na aprendizagem 
pela resolução de problemas, mais ou menos complexos, que impliquem 
ao aluno mobilizar conhecimentos, capacidades e atitudes, durante a 
realização e/ou produção de artefactos/produtos digitais; e permitam 
avaliar o desempenho dos alunos através de observação direta e/ou 
indireta, de acordo com os Perfis de Aprendizagem Específicos E 
Descritores de Desempenho; 
Provas sumativas com ou sem consulta, elementos de avaliação formativa 
mediatizados e materialização de produtos digitais; 
Questões-aula e execução guiada; 
Fichas de trabalho com itens e seleção e/ou resposta curta, baseados em 
pesquisa e reflexão; 
Confronto de ideias e situações de debate; 
Observação de aula (observação direta das operações realizadas durante 
a execução dos trabalhos); 
Grelhas de observação. 
 

MULTIMÉDIA (Introdução) 70% 

DESENVOLVIMENTO PESSOAL E 
RELACIONAMENTO INTERPESSOAL  
(qualidade da cooperação, responsabilidade, 
respeito, envolvimento) 

 
 
 

Sem ponderação 
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CRITÉRIOS/DOMÍNIOS NÍVEIS DE DESEMPENHO  

20 a 18 valores 17 a 14 valores 13 a 10 valores 9 a 7 valores 
6 a 1 

valores 

PROGRAMAÇÃO 
(Introdução) 

Explicita a noção de algoritmo e 
elabora algoritmos através de 
pseudocódigo, fluxogramas ou 
linguagem natural com 
propriedade. 

Explicita globalmente, a noção 
de algoritmo e elabora 
algoritmos simples através de 
pseudocódigo, fluxogramas e 
linguagem natural, com 
orientação pontual. 

Explicita com incorreções 
pontuais a noção de 
algoritmo e elabora 
algoritmos simples através de 
pseudocódigo, fluxogramas e 
linguagem natural, com 
orientação. 

Explicita com incorreções 
frequentes a noção de algoritmo e 
elabora algoritmos simples 
através de pseudocódigo, 
fluxogramas e linguagem natural 
com orientação frequente. 

a) 

Distingue e identifica linguagens 
naturais e linguagens formais e 
utiliza uma linguagem de 
programação imperativa 
codificada para elaborar 
programas com alguma 
complexidade, em ambiente de 
consola. 

 

Distingue e identifica 
linguagens naturais e 
linguagens formais e utiliza 
uma linguagem de 
programação imperativa 
codificada para elaborar 
programas simples, em 
ambiente de consola. 

 

Distingue e identifica 
linguagens naturais e 
linguagens formais e  
utiliza, uma linguagem de 
programação imperativa 
codificada para elaborar 
programas simples em 
ambiente de consola com 
incorreções e orientação 
pontual. 

 

Distingue e identifica 
parcialmente linguagens naturais 
e linguagens formais e 
Utiliza uma linguagem de 
programação imperativa 
codificada e para elaborar 
programas simples em ambiente 
de consola, sistematicamente com 
incorreções e necessita 
frequentemente de orientação. 

Identifica e utiliza regularmente 
e com método diferentes tipos 
de dados em programas e 
reconhece diferentes 
operadores aritméticos, lógicos, 
relacionais e respetivas regras de 
prioridade, com autonomia. 

Identifica e utiliza regularmente 
diferentes tipos de dados em 
programas e reconhece 
diferentes operadores 
aritméticos, lógicos, relacionais 
e respetivas regras de 
prioridade, com orientação. 

 

Identifica e utiliza algumas 
vezes diferentes tipos de 
dados em programas e 
reconhece diferentes 
operadores aritméticos, 
lógicos, relacionais e 
respetivas regras de 
prioridade, com orientação. 

Identifica e utiliza poucas vezes 
diferentes tipos de dados em 
programas e reconhece diferentes 
operadores aritméticos, lógicos, 
relacionais, mas não as respetivas 
regras de prioridade, mesmo com 
orientação. 
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Desenvolve programas de 
qualidade que incluam 
estruturas de controlo de 
seleção e estruturas repetitivas 
com vista à resolução de 
problemas de baixa 
complexidade, com autonomia. 

Desenvolve programas que 
incluam estruturas de controlo 
de seleção e estruturas 
repetitivas com vista à 
resolução de problemas de 
baixa complexidade, com 
orientação. 

Desenvolve programas que 
algumas vezes incluam 
estruturas de controlo de 
seleção e/ou estruturas 
repetitivas com vista à 
resolução de problemas de 
baixa complexidade, com 
orientação. 

Tem dificuldade em desenvolver 
programas que incluam estruturas 
de controlo de seleção e/ou 
estruturas repetitivas com vista à 
resolução de problemas de baixa 
complexidade, mesmo com 
orientação. 

Utiliza sistemática e 
frequentemente funções em 
programas. 

Utiliza frequentemente funções 
em programas. 

Utiliza pontualmente funções 
em programas. 

Utiliza raramente funções em 
programas. 

Distingue e aplica diferentes 
formas de passagem de 
parâmetros com pertinência e 
correção. 

Distingue globalmente e aplica 
com correção diferentes 
formas de passagem de 
parâmetros. 

Distingue parcialmente e 
aplica com incorreções 
diferentes formas de 
passagem de parâmetros. 

Distingue e/ou aplica com 
incorreções sistemáticas 
diferentes formas de passagem de 
parâmetros. 

Executa regularmente com 
eficácia operações básicas com 
arrays, de forma autónoma. 
 

Executa regularmente de forma 
globalmente eficaz operações 
básicas com arrays, com 
orientação. 
 

Executa de forma 
pontualmente eficaz 
operações básicas com 
arrays, com orientação. 
 

Executa de forma pouco eficaz 
operações básicas com arrays, 
mesmo com orientação. 
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CRITÉRIOS/DOMÍNIOS NÍVEIS DE DESEMPENHO  

20 a 18 valores 17 a 14 valores 13 a 10 valores 9 a 7 valores 6 a 1  

MULTIMÉDIA 
(Introdução)                                     

Explicita e argumenta com clareza 
a importância que as tecnologias 
multimédia assumem na 
atualidade e  identifica os 
fundamentos da interatividade e 
o conceito de multimédia digital. 

 

Explicita a importância que as 
tecnologias multimédia 
assumem na atualidade e 
identifica globalmente os 
fundamentos da interatividade 
e o conceito de multimédia 
digital. 

Explicita a importância que as 
tecnologias multimédia 
assumem na atualidade e 
identifica parcialmente os 
fundamentos da 
interatividade e o conceito de 
multimédia digital. 

Explicita parcialmente a 
importância que as tecnologias 
multimédia assumem na 
atualidade e identifica com 
falhas sistemáticas os 
fundamentos da interatividade e 
o conceito de multimédia digital 
apesar da orientação de outros. 

a) 

Usa e seleciona com pertinência 
caracteres e fontes na formatação 
de texto em diversos tipos de 
suportes. 

 

Usa e seleciona caracteres e 
fontes na formatação de texto 
em diversos tipos de suportes. 

 

Usa e pontualmente seleciona 
caracteres e fontes na 
formatação de texto em 
diversos tipos de suportes. 
. 

Usa e sem selecionar caracteres e 
fontes na formatação de texto 
em diversos tipos de suportes. 

 

Distingue imagem bitmap de 
imagem vetorial e explicita os 
fundamentos do desenho 
vetorial. 

Distingue imagem bitmap de 
imagem vetorial e explicita 
parcialmente os fundamentos 
do desenho vetorial. 

Distingue pontualmente 
imagem bitmap de imagem 
vetorial e explicita 
parcialmente os fundamentos 
do desenho vetorial. 

Distingue raramente a imagem 
bitmap da imagem vetorial e 
explicita com incorreções 
sistemáticas os fundamentos do 
desenho vetorial 

Mobiliza com propriedade 
técnicas de desenho vetorial 
plenamente e com autonomia. 

Mobiliza técnicas de desenho 
vetorial plenamente e com 
autonomia. 

Mobiliza técnicas de desenho 
vetorial plenamente com 
orientação. 

Mobiliza técnicas de desenho 
vetorial plenamente com 
orientação sistemática. 

Realiza operações de 
manipulação e edição de imagem 
com pertinência e autonomia. 

Realiza operações de 
manipulação e edição de 
imagem com autonomia. 

Realiza operações de 
manipulação e edição de 
imagem com orientação. 

Realiza operações simples de 
manipulação e edição de imagem 
com orientação. 
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Converte imagens bitmap em 
imagens vetoriais (tracing) e 
imagens vetoriais em imagens 
bitmap (rasterização), com 
correção e autonomia. 

Converte imagens bitmap em 
imagens vetoriais (tracing) e 
imagens vetoriais em imagens 
bitmap (rasterização) com 
autonomia. 

Converte imagens bitmap em 
imagens vetoriais (tracing) e 
imagens vetoriais em imagens 
bitmap (rasterização) com 
orientação. 

Converte pontualmente imagens 
bitmap em imagens vetoriais 
(tracing) e imagens vetoriais em 
imagens bitmap (rasterização), 
com orientação. 

Integra imagens em produtos 
multimédia com domínio técnico 
e autonomia. 

Integra imagens em produtos 
multimédia frequentemente e 
com autonomia. 

Integra imagens em produtos 
multimédia com orientação. 

Integra imagens em produtos 
multimédia, pontualmente e 
com orientação. 

Aplica com correção os principais 
formatos de ficheiros de som e de 
vídeo. 

Aplica fequentemente com 
correção os principais formatos 
de ficheiros de som e de vídeo. 

Aplica parcialmente com 
correção os principais 
formatos de ficheiros de som 
e de vídeo. 

Aplica pontualmente alguns dos 
principais formatos de ficheiros 
de som e de vídeo. 

 

Capta e edita som de forma 
adequada a produzir o áudio 
digital para diferentes suportes 
multimédia e com autonomia.  

Capta e edita som de forma 
globalmente adequada a 
produzir o áudio digital para 
diferentes suportes multimédia 
e frequentemente com 
autonomia. 

Capta e edita som de forma 
parcialmente adequada a 
produzir o áudio digital para 
diferentes suportes 
multimédia e frequentemente 
com orientação. 

Capta e edita pontualmente som 
de forma a produzir o áudio 
digital para diferentes suportes 
multimédia com orientação. 

 

Identifica e aplica com rigor as 
fases do processo de autoria de 
vídeo - aquisição, edição e pós-
produção. 

Identifica e aplica as fases do 
processo de autoria de vídeo - 
aquisição, edição e pós-
produção. 

Identifica e aplica as fases do 
processo de autoria de vídeo - 
aquisição, edição e pós-
produção com orientação. 

Identifica e aplica parcialmente 
as fases do processo de autoria 
de vídeo - aquisição, edição e 
pós-produção, mesmo com 
orientação. 

 

Elabora storyboards, planeia, 
estrutura e organiza um guião, 
com narrativa, para criar 
produtos multimédia de forma 
autónoma. 

Elabora storyboards, planeando, 
estruturando e organiza um 
guião, com narrativa, para criar 
produtos multimédia, com 
orientação pontual. 

Elabora storyboards simples, 
planeando, estruturando e 
organiza um guião, com 
narrativa, para criar produtos 
multimédia, com orientação 
frequente. 

Elabora storyboards simples, 
com algum planeando, 
estruturando e organiza um 
guião, com narrativa, para criar 
produtos multimédia, com 
orientação sistemática. 
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Cria ambientes para animação, 
seguindo princípios de 
continuidade e descontinuidade 
espácio-temporal e recorre a 
ferramentas digitais para criar 
cenas, personagens e enredos de 
forma imaginativa, inovadora e 
autónoma. 

Cria ambientes para animação 
simples, seguindo princípios de 
continuidade e descontinuidade 
espácio-temporal recorrendo a 
ferramentas digitais, para criar 
cenas, personagens e enredos, 
de forma autónoma. 

Cria ambientes para animação 
simples, seguindo a maioria 
dos princípios de continuidade 
e descontinuidade espácio-
temporal recorrendo a 
ferramentas digitais, para criar 
cenas, personagens e enredos, 
com orientação. 

Cria ambientes para animação 
simples, seguindo apenas alguns 
dos princípios de continuidade e 
descontinuidade espácio-
temporal recorrendo a 
ferramentas digitais, para criar 
cenas, personagens e enredos, 
com orientação sistemática. 

 

Planeia um projeto multimédia 
partindo da definição de 
objetivos, recursos, 
calendarização e distribuição de 
tarefas com vista à tomada de 
decisões para resolver problemas 
com autonomia. 

Planeia um projeto multimédia 
simples partindo da definição 
de objetivos, recursos, 
calendarização e distribuição de 
tarefas com autonomia. 

Planeia um projeto 
multimédia simples partindo 
da definição de objetivos, 
recursos, calendarização e 
distribuição de tarefas com 
orientação. 

Planeia, um projeto multimédia 
simples partindo da definição de 
objetivos, recursos, 
calendarização e distribuição de 
tarefas com orientação 
sistemática. 

 

Elabora protótipos e design de 
interfaces de forma detalhada, 
com esquemas de navegação, 
conteúdos e composições. Produz 
conteúdos e procede à 
montagem do modelo com 
autonomia. 

Elabora protótipos e design de 
interfaces, de forma 
globalmente detalhada, com 
esquemas de navegação, 
conteúdos e composições. 
Produz conteúdos e procede à 
montagem do modelo com 
orientação. 
 

Elabora protótipos e design de 
interfaces, sem detalhar 
esquemas de navegação, 
conteúdos e composições. 
Produz conteúdos e procede à 
montagem de modelos com 
orientação. 
 

Elabora protótipos e design de 
interfaces, sem detalhar 
esquemas de navegação, 
conteúdos e composições. 
Produz pontualmente conteúdos 
e procede à montagem de 
modelos com orientação. 

 

Testa e valida o produto 
multimédia com critérios de 
qualidade de acordo com o 
problema identificado, com 
autonomia. 

Testa e valida o produto 
multimédia com orientação. 

Testa, mas não valida o 
produto multimédia tendo em 
vista o problema identificado, 
mesmo com orientação. 

Testa de forma simples e não 
valida o produto multimédia 
mesmo com orientação. 
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Define e explicita os processos de 
distribuição e manutenção de 
produtos multimédia com clareza 
e autonomia. 

Define globalmente os 
processos de distribuição e 
manutenção de produtos 
multimédia com autonomia. 

Define parcialmente os 
processos de distribuição e 
manutenção de produtos 
multimédia com orientação. 

Define processos básicos de 
distribuição e manutenção de 
produtos multimédia com 
orientação. 
 

 

a) O aluno de perfil 6 a 1 é aquele que tem um baixo nível de assiduidade/frequência irregular das atividades letivas e/ou um desempenho praticamente nulo, 

ou que se recusa a executar a tarefa/exercício, e, por isso, não é possível a recolha de elementos de avaliação que possam fundamentar a atribuição de uma 

classificação superior. 

 

CLASSIFICAÇÃO DE TAREFAS/EXERCÍCIOS 

Cada domínio é abrangente e combina/trabalha diferentes conteúdos, sendo que:  

1. Se o(a) aluno(a) não apresenta o produto pretendido, conforme as normas acordadas e as orientações do docente, é atribuído zero (0) apenas a este 

parâmetro, sendo avaliado todo o restante processo. 

2. Se o(a) aluno(a) não realizar a tarefa ou se não houver qualquer evidência de que o(a) aluno(a) tentou realizar a tarefa/exercício, é atribuído zero (0). 


