
	

	

 
 
 

 

Planificação/Critérios 
Ano Letivo 2018/2019 

 

Nível de Ensino: Secundário  Áreas/Disciplina: Aplicações Informáticas B  Ano: 12.º 
 

Curso: Básico   Científico-Humanístico X Profissional  
 

Planificação 

Período Sequências/Temas/Módulos  Conteúdos Programáticos/Domínios 
Instrumentos de 

Avaliação 
Tempos 
Letivos 

1.º 

1ª UNIDADE DE ENSINO-
APRENDIZAGEM: 
Introdução à 
Programação 

• Introdução 
o Linguagens naturais e linguagens 

formais 
o Algoritmos e pseudocódigo 

•  Conceitos fundamentais 
o Introdução 
o Dados e tipos de dados 
o Variáveis e constantes 
o Instruções de atribuição 
o Instruções de entrada e de saída 
o Operadores aritméticos 
o Operadores relacionais 
o Operadores lógicos 
o Prioridade dos operadores 

•  Teste e controlo de erros em algoritmia –
tracing 

•  Estruturas de controlo 
o Estrutura sequencial 
o Estruturas de decisão ou seleção 
o Estruturas de repetição ou ciclos 

•  Arrays 
o Vectores (operações, algoritmos de 

ordenação e algoritmos de pesquisa) 
o Matrizes (Operações básicas com 

matrizes) 
• Cadeias de caracteres (string) 
• Sub-rotinas 
o Funções 
o Procedimentos 
o Variáveis locais e variáveis globais 
o Passagem de parâmetros (por valor e 

por referência 
•  Introdução à programação orientada aos 

eventos 
o Noção de evento no contexto da 

programação 
o Programação orientada ao fluxo e 

orientada aos eventos – comparação 
• Uso de uma linguagem orientada a 

eventos (Controlos, Formulários, Tipos de 
dados e operadores, Estruturas de 
controlo e Sub-rotinas) 

- Diagnose; 
-Teste de 
avaliação; 
- Trabalhos 
práticos de 
avaliação 
individuais e em 
grupo; 
- Grelha de 
observação direta 
do desempenho 
dos alunos; 
- Autoavaliação. 

37 
(18-09-
2018 

a 
13-12-
2018) 

2º 2ª UNIDADE DE ENSINO- • Do GUI aos ambientes imersivos -Teste de 6 



APRENDIZAGEM: 
Introdução à Teoria da 
Interatividade 

o Evolução histórica da interface homem-
máquina 

o Os ambientes gráficos atuais, ergonomia 
e sentidos 

•  Realidade virtual 
o Conceito 
o Simulação da realidade 
o Realidade imersiva e não imersiva 

• O conceito de interatividade 
o Conceito 
o Características ou componentes 
o -Níveis segundo a relação homem 

máquina 
o Níveis segundo a ação sensorial 
o Tipos de interatividade 

• Como avaliar soluções interativas 
• O desenho de soluções interativas 

avaliação; 
- Trabalhos 
práticos de 
avaliação 
individuais e em 
grupo; 
- Grelha de 
observação direta 
do desempenho 
dos alunos; 
- Autoavaliação. 

(03-01-
2019 

a 
15-01-
2019) 

2º 

3ª UNIDADE DE ENSINO-
APRENDIZAGEM: 
Conceitos Básicos 
Multimédia 

• Conceito de multimédia 
• Tipos de media 
o Quanto à sua natureza espácio-temporal 

(estáticos e dinâmicos) 
o Quanto à sua origem (capturados e 

sintetizados) 
• Modos de divulgação de conteúdos 

multimédia 
o Online 
o Offline 

• Linearidade e não-linearidade 
• Tipos de produtos multimédia 
o Baseados em páginas 
o Baseados no tempo 

•  Tecnologias multimédia 
o Representação digital (amostragem, 

quantização e codificação) 
o Recursos necessários – Hardware 

-Dispositivos de entrada 
-Dispositivos de saída 
-Dispositivos de armazenamento 

-Magnéticos 
-Semicondutores 
-Óticos 

-Teste de 
avaliação; 
- Trabalhos 
práticos de 
avaliação 
individuais e em 
grupo; 
- Grelha de 
observação direta 
do desempenho 
dos alunos; 
- Autoavaliação. 

9 
(17-01-
2019 

a 
05-02-
2019) 

2º e 3º 

4ª UNIDADE DE ENSINO-
APRENDIZAGEM: 
Utilização do Sistema 
Multimédia 

Subunidade 4.1 – Imagem 
Ø Bases sobre teoria da cor aplicada aos 

sistemas digitais 
- Modelos aditivos e subtractivos 
- Modelo RGB 
- Modelo CMYK 
- Modelo HSV 
- Modelo YUV 
- Modelo HTML 

 
Ø Geração e captura de imagem 

- Formatos de ficheiros de imagem 
- Gráficos vetoriais 
- Gráficos bitmapped 
- Compressão de imagens 
- Retoques de imagens 
- Captura de imagens 

 
Subunidade 4.2 – Formatação de Texto 

- Conjuntos de caracteres 
- Fontes (Características das fontes, 
Fontes bitmapped, Type1, TrueType e 
OpenType, uso de um gestor de fontes, 
uso racional das fontes) 

 
Subunidade 4.3 – Aquisição e reprodução 
de Som 

- Formatos de ficheiros (Não comprimidos 
e Comprimidos) 

-Teste de 
avaliação; 
- Trabalhos 
práticos de 
avaliação 
individuais e em 
grupo; 
- Grelha de 
observação direta 
do desempenho 
dos alunos; 
- Autoavaliação. 

42 
 
2ªp = 25 
(07-02-
2019 

a 
04-04-
2019) 

 
3ºp=17 
(23-04-
2019 

a 
04-06-
2019) 



- Software 
 
Subunidade 4.4 – Aquisição, síntese, 
edição e reprodução de Vídeo 

- Standards (analógicos e digitais) 
- Compressão (Necessidade da compressão 
e Codecs) 
- Software 
 

Subunidade 4.5 – Animação 2D – Técnicas 
de animação em computador 

- Captura e geração de sequências de 
imagens 
- Layers 
- Sprites 
- Animação em flash 
- Gifs animados 

 
Subunidade 4.6 - Divulgação de vídeos e 
som via rede 

- Métodos (Streaming, Download, 
Download progressivo) 
- Recursos necessários 
- Codecs específicos 
- Produção 
- Uso de software servidor e cliente 

Nota: A sequência dos temas/módulos/domínios pode ser alterada em função das atividades planificadas nos 
planos de turma, nomeadamente nos domínios de autonomia curricular, através do trabalho de articulação 
curricular e interdisciplinar.  

  



Critérios 

 Critérios Específicos Critérios Gerais 

(cognitivo) 
Conhecimentos/ 
Competências 

(Socioafetivo) 
Assiduidade e pontualidade 

Comportamento/atitudes na sala de aula 
Empenho e organização 
Cooperação e interação 

Capacidade de expressão e comunicação 

1) 2) Total 

Ensino secundário 45% 45% 90% 10% 

1) Para este parâmetro, o valor a atribuir deve resultar da média aritmética da classificação de todos os 
testes e/ou trabalhos realizados, durante o ano, arredondado à décima. 
Nos cursos profissionais, o valor deste parâmetro resulta do teste e/ou trabalho realizado no módulo. 
Haverá apenas um teste escrito que incida sobre uma ou várias unidades didáticas (ou um trabalho no 
caso das disciplinas de carácter eminentemente prático), por período letivo ou, no caso dos cursos 
profissionais, por módulo.  
Os testes devem ser elaborados de acordo com matriz/informações da responsabilidade do grupo 
disciplinar/equipa pedagógica/professor(es). A matriz/informações deve ser dada a conhecer aos alunos 
com a antecedência mínima de sete dias, antes da realização de cada prova. 

 
2) Avaliações formais de carácter formativo que devem ser diversificadas, utilizando-se, entre outros, 

pequenas fichas, trabalhos práticos, relatórios, portfólios, exposições orais, compreensões orais, 
questão de aula/questões de resposta curta ou restrita (oral e/ou escrita) 
O número mínimo de instrumentos de avaliação a aplicar em cada período letivo ou módulo no caso dos 
cursos profissionais, é de um, salvaguardando-se as diferenças decorrentes de aplicação da 
diferenciação pedagógica. Qualquer trabalho realizado fora da sala de aula, em atividade 
extracurricular, que tenha relevância para a disciplina, pode ser considerado na avaliação de carácter 
formativo, no domínio dos conhecimentos/competências, quando beneficie o aluno. 
Estas avaliações devem ter um registo escrito, com as cotações, e os resultados devem ser comunicados 
aos alunos e aos encarregados de educação. 

 
Nota: Para os critérios gerais, o valor a atribuir, arredondado à décima, deve resultar de todas as 
observações realizadas. Nos cursos profissionais e vocacional, o valor a atribuir, arredondado à décima, 
resulta das observações realizadas durante o módulo. 
 
 

Tendo em conta as aprendizagens essenciais e as áreas de competência inscritas no Perfil do Aluno à 
Saída da Escolaridade Obrigatória, os descritores de desempenho são os seguintes: 

Níveis de Desempenho/Descritores Classificação 
O aluno conseguiu atingir na totalidade os conhecimentos, capacidades e atitudes 
previstas nas aprendizagens essenciais, evidenciando não ter qualquer dificuldade na 
disciplina. 
É sempre responsável cumprindo com empenho e brio todas as tarefas nos prazos 
solicitados, é assíduo, pontual, utiliza sempre os materiais requeridos. Apresenta uma 
atitude correta perante todos os elementos da comunidade educativa manifestando 
uma cidadania ativa.  
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra poder adquirir, no final da 
escolaridade obrigatória, a plenitude das competências de conhecimentos, capacidades 
e atitudes, nomeadamente nas áreas seguintes:  

• Linguagens e textos 
• Informação e comunicação 
• Raciocínio e resolução de problemas 
• Pensamento crítico e pensamento criativo 
• Relacionamento interpessoal 
• Desenvolvimento pessoal e autonomia 
• Bem-estar, saúde e ambiente 
• Sensibilidade estética e artística 
• Saber científico, técnico e tecnológico 
• Consciência e domínio do corpo 

(Muito Bom) 
18 a 20 valores 



O aluno conseguiu atingir a maior parte dos conhecimentos, capacidades e atitudes 
previstas nas aprendizagens essenciais, evidenciando ter muita facilidade na disciplina. 
Evidencia grande responsabilidade, cumprindo com empenho as tarefas solicitadas nos 
prazos estabelecidos, é quase sempre assíduo, é pontual, utiliza sempre os materiais 
requeridos. Apresenta uma atitude correta perante todos os elementos da comunidade 
educativa.  
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra poder adquirir, no final da 
escolaridade obrigatória, a maior parte das competências de conhecimentos, 
capacidades e atitudes, nomeadamente nas áreas seguintes:  

• Linguagens e textos 
• Informação e comunicação 
• Raciocínio e resolução de problemas 
• Pensamento crítico e pensamento criativo 
• Relacionamento interpessoal 
• Desenvolvimento pessoal e autonomia 
• Bem-estar, saúde e ambiente 
• Sensibilidade estética e artística 
• Saber científico, técnico e tecnológico 
• Consciência e domínio do corpo 

(Bom) 
14 a 17 valores 

O aluno conseguiu atingir, de forma satisfatória, uma parte dos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstas nas aprendizagens essenciais, evidenciando ter 
pequenas dificuldades na disciplina. 
É responsável, cumpre com as tarefas solicitadas, quase sempre nos prazos 
estabelecidos. É relativamente assíduo e pontual. Utiliza com regularidade os materiais 
requeridos. Apresenta uma atitude correta perante todos os elementos da comunidade 
educativa.  
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra poder adquirir, no final da 
escolaridade obrigatória, de forma satisfatória, uma parte das competências de 
conhecimentos, capacidades e atitudes, nomeadamente nas áreas seguintes:  

• Linguagens e textos 
• Informação e comunicação 
• Raciocínio e resolução de problemas 
• Pensamento crítico e pensamento criativo 
• Relacionamento interpessoal 
• Desenvolvimento pessoal e autonomia 
• Bem-estar, saúde e ambiente 
• Sensibilidade estética e artística 
• Saber científico, técnico e tecnológico 
• Consciência e domínio do corpo 

(Suficiente) 
10 a 13 valores 

O aluno não conseguiu atingir, de forma satisfatória, os conhecimentos, capacidades e 
atitudes previstas nas aprendizagens essenciais, evidenciando ter dificuldades na 
disciplina. 
Por vezes não é responsável, não cumpre com as tarefas solicitadas, não cumpre 
prazos, não é assíduo nem pontual, não traz os materiais requeridos. Por vezes 
apresenta uma atitude não muito correta perante todos os elementos da comunidade 
educativa.  
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra muitas dificuldades em poder 
adquirir, no final da escolaridade obrigatória, de forma satisfatória, uma parte das 
competências de conhecimentos, capacidades e atitudes, nomeadamente nas áreas 
seguintes:  

• Linguagens e textos 
• Informação e comunicação 
• Raciocínio e resolução de problemas 
• Pensamento crítico e pensamento criativo 
• Relacionamento interpessoal 
• Desenvolvimento pessoal e autonomia 
• Bem-estar, saúde e ambiente 
• Sensibilidade estética e artística 
• Saber científico, técnico e tecnológico 
• Consciência e domínio do corpo 

(Insuficiente) 
0 a 9 valores 

 


