
 

 

 

Escola Secundária Martins Sarmento 
CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE MULTIMÉDIA 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO 

Regime Presencial, Misto e Não Presencial 
 

Domínios / Competências 
 

Ponderação 
Peso (%) 

Perfil de aprendizagens  

Descritores de desempenho, de acordo com as aprendizagens essenciais Estratégias de Avaliação 

1. Domínio A  

Saber/Saber 

Fazer 

Competências 

Técnicas 
50 % 

Conhece, seleciona e utiliza os equipamentos e as tecnologias adequados para conceber e 
desenvolver produtos multimédia. 
Conhece e aplica a metodologia do projeto (pré-produção, produção e pós-produção). 
Revela conhecimentos e aplica princípios de design e comunicação gráfica. 
Concebe, desenha e otimiza conteúdos para publicidade. 
Conhece e aplica técnicas de captação, tratamento e otimização de imagens digitais. 
Conhece e aplica técnicas de captação, tratamento e otimização de som digital. 
Conhece e aplica as técnicas de edição e pós-produção de vídeo. 
Conhece, planeia e desenvolve técnicas de modulação e animação multimédia em 2D e 3D. 

Utiliza técnicas de construção e desenvolvimento de páginas Web.  

Considera os direitos de autor, proteção de dados e propriedade industrial.  

Instrumentos e recolha de informação 

- Grelhas de observação 

- Caderneta de acompanhamento 

 

 

2. Domínio B  

Saber Ser 

(relacionamento 

pessoal, 

responsabilidad

e e autonomia) 

e Compromisso 

com a formação 

Competências 

Relacionais 
20 % 

Adequa comportamentos a contextos. 
Comunica de forma clara e objetiva. 
Demonstra capacidade de relacionamento interpessoal com interlocutores diferenciados.  
Demonstra autonomia, rigor, sentido de responsabilidade e comportamento ético.  
Demonstra capacidade de polivalência, criatividade e espírito de iniciativa.  
Manifesta sigilo profissional. Produtos 

- Tarefas/trabalhos desenvolvidos na empresa 

e/ou para a empresa (teletrabalho) 

e registados no relatório de FCT 

(desenvolvimento)* 

 - Relatório de FCT* 

 
3. Domínio C  

Metodologia do 

trabalho  e 

Compromisso com 

a formação 

Competências 

Organizacionais 
15 % 

Compreende e satisfaz as rotinas e metodologias de trabalho definidas. 
Demonstra capacidade de planificação e organização.  
Integra e apoia a equipa, os projetos desenvolvidos e as várias valências da entidade de 
acolhimento. 
Organiza um registo semanal ilustrativo das atividades desenvolvidas. 
É confiante e persistente, construindo caminhos personalizados de aprendizagem.  
Compromete-se com o plano definido. 
É assíduo e pontual. 

 
Nota: A Formação em Contexto de Trabalho, inclui a elaboração de um ou mais Relatórios de FCT que têm um peso de 15% na avaliação final . 
Classificação final da FCT:   CF= 50% Domínio A  +  20% domínio B  +  15% Domínio C  +  15% Relatório de FCT 
*Regime Misto (Presencial e prática simulada) e Regime não presencial. 
Nota: Em caso de Regime Misto a ponderação será calculada tendo em consideração a carga horária cumprida em Regime presencial e a carga horária  cumprida em prática simulada.  
  


