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Curso Profissional Técnico de Multimédia 
Número total de aulas de 50 minutos a cumprir no ano letivo no conjunto dos módulos desta disciplina 120 

 

 Instrumentos e Critérios de Avaliação 
Módulos N.º 

aulas 
Instrumentos base % Instrumentos complementares % 

1.º Período  Descrição dos Instrumentos % 

 
80%  

Descrição dos Instrumentos %  

20% 
 

 

9954 - Fotografia e imagem digital 

9978 - Técnicas de Marketing digital e gestão 

de redes sociais 

 

30 

20 

 

Trabalho prático de avaliação 

Trabalho prático de avaliação 

  

100% 

 
Empenho 
Autonomia 
Responsabilidade 
Cooperação 

 
40% 
20% 
20% 
20% 

2.º Período N.º 
aulas Descrição dos Instrumentos % 

 
 

80%  

Descrição dos Instrumentos %  
 

20% 
 

9978 - Técnicas de Marketing digital e gestão 

de redes sociais 

9957 - Design de multimédia 

 

10 

40 

 

Trabalho prático de avaliação 

Trabalho prático de avaliação 

  

100% 

 
Empenho 
Autonomia 
Responsabilidade 
Cooperação  

 
40% 
20% 
20% 
20% 

3.º Período N.º 
aulas Descrição dos Instrumentos %   

 

80% 

Descrição dos Instrumentos %  
 

20% 
  

9957 - Design de multimédia 
 

 

20 

 

Trabalho prático de avaliação 

Trabalho prático de avaliação 

  

100% 

 
Empenho 
Autonomia 
Responsabilidade 
Cooperação  

 
40% 
20% 
20% 
20% 

 

Material básico para a aula 
Unidade de armazenamento portátil (pen, disco externo…), caderno, lápis, borracha e esferográfica. 

Professor: Sandra Lima 
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Grelha de Avaliação - Instrumentos Complementares 

CRITÉRIOS Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

Empenho 

Realiza corretamente todas as tarefas que lhe 
são propostas. 

 

 Realiza apenas algumas das tarefas que lhe são 
propostas. 

 Não realiza as tarefas propostas. 

Autonomia 

Utiliza métodos de trabalho eficazes. 

Desenvolve as aprendizagens previstas. 

Persiste na realização das tarefas, só recorrendo 
ao professor após tentar resolver por si 

 Necessita da ajuda do professor, para adequar os 
métodos de trabalho à tarefa proposta, no 
sentido de desenvolver as aprendizagens 
previstas. 

 Não realiza as tarefas propostas, nem 
recorre ao professor. 

Responsabilidade 

Cumpre os prazos e todas as solicitações do 
professor na realização das tarefas. 

 Nem sempre cumpre os prazos ou as solicitações 
do professor, na realização das tarefas. 

 Não cumpre o prazo estabelecido 
nem as solicitações do professor. 

Cooperação 

Cumpre as regras estabelecidas promovendo um 
clima favorável à aprendizagem. 

 

 Cumpre as regras estabelecidas.  Não cumpre as regras estabelecidas. 

 

 


