
 

 

 

Escola Secundária Martins Sarmento 
CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE MULTIMÉDIA 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO 

Ano letivo 2022-2023 

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 técnicas de captação de imagens. 
Conhece e aplica técnicas de tratamento e otimização de imagens digitais (bitmap e vetorial). 
Concebe e elabora suportes de design gráfico e materiais de comunicação. 
Conhece e aplica técnicas de captação, tratamento e otimização de som digital. 
Conhece e aplica as técnicas de captação, edição e pós-produção de vídeo. 
Conhece, planeia e desenvolve técnicas de modelação e animação multimédia em 2D e/ou 3D. 

Utiliza técnicas de construção e desenvolvimento de Apps e páginas Web.  

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

Instrumentos e recolha de informação 

- Grelhas de observação e avaliação 

- Caderneta de acompanhamento 

 

Produtos 

- Tarefas/trabalhos desenvolvidos na 

empresa e/ou para a empresa 

(teletrabalho) e registados no relatório de 

FCT  

 - Relatório de FCT 

 

2. Domínio B  

Saber Ser 

(relacionamento 

pessoal, 

responsabilidad

e e autonomia) 

Competências 

Relacionais 
20 % 

Adequa comportamentos a contextos. 
Comunica de forma clara e objetiva. 
Demonstra capacidade de relacionamento interpessoal com interlocutores diferenciados.  
Desenvolve tarefas/proposta de forma autónoma. 
Demonstra criatividade e espírito de inovação.  
Mostra iniciativa.  
Revela responsabilidade, rigor e ética profissional. 

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. 
Compromete-se com o plano definido, é confiante e persistente.  
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 
 
 

Critérios aprovados em Conselho Pedagógico em 20 de julho de 2022 
 

A Diretora: 
Ana Maria Silva 

Critérios de classificação do relatório: 

• Apresenta uma introdução onde refere o plano e objetivos da 
formação. 

• Apresenta a identificação do formando e da empresa. 

• Contextualiza a formação. 

• Descreve as atividades desenvolvidas ao longo da formação. 

• Apresenta conclusões e reflete sobre a formação. 

• Aplica a estrutura do relatório indicada. 

• Respeita os prazos indicados. 

• Ortografia e sintaxe. 

 


