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DOMÍNIOS 
(Unidades) 

Conteúdos Objetivos Estratégias/ recursos 
Avaliação: instrumentos/ 

pesos 

Calendar
ização 
(aulas) 

UNIDADE 1 – 
INTRODUÇÃO À 
PROGRAMAÇÃO 

 Introdução 

 Conceitos fundamentais 

 Teste e controlo de erros em 

algoritmia 

 Estruturas de controlo 

 Arrays 

 Subrotinas 

 Introdução à programação 

orientada aos eventos 

 

 Compreender e desenvolver 

algoritmos 

 Conhecer os conceitos 

fundamentais relacionados 

com algoritmia e programação 

 Utilizar a programação 

estruturada no 

desenvolvimento de programas 

 Utilizar a programação 

orientada aos eventos no 

desenvolvimento de programas 

 

 Apresentar exemplos de linguagens 

naturais e algumas formais, referindo 

o esforço que tem sido feito no 

sentido da aproximar as últimas das 

primeiras 

 Levar os alunos a efectuarem em 

papel o tracing dos seus algoritmos 

 Apresentar as estruturas lineares 

estáticas de dados, assim como 

alguns algoritmos típicos 

 Levar os alunos a exercitarem 

algoritmos com recurso às estruturas 

estudadas 

 Apresentar os conceitos apoiados em 

exemplos claros. Levar os alunos a 

treinar os conceitos, através de 

exemplos (orientados, de início) 

 Apresentar e levar os alunos a usar a 

programação orientada aos eventos  

 Apresentação, baseada em exemplos, 

da programação orientada aos 

eventos. 

o Recurso a uma linguagem 

orientada aos eventos como 

o Visual Basic, para o treino 

deste tipo de programação 

e de todos os conceitos 

anteriores. 

 Testes 

 Projetos/trabalhos 

individuais e/ou de 

grupo 

80% 

 Participação na aula: 

 Grelha de observação, 

 fichas de trabalho, 

 qualidade da 

participação nas 

actividades; 

 capacidade critica; 

 criatividade; 

 mobilização de 

saberes; 

 autonomia; 

 caderno diário, 

 realização dos 

trabalhos de casa; 

 Organização da área 

de trabalho 

15% 

 

1ºP – 52 
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UNIDADE 2- 
INTRODUÇÃO À 

TEORIA DA 
INTERACTIVIDADE 

 Dos GUI aos ambientes imersivos 

 Realidade virtual 

 Interactividade 

 Como avaliar soluções 

interactivas 

 O desenho de soluções 

interactivas 

 Caraterizar a interface Homem-

Máquina 

 Compreender o conceito de 

realidade virtual 

 Compreender o conceito de 

interactividade 

 Reconhecer características da 

interactividade 

 

 Proceder a uma avaliação informal 

dos conhecimentos prévios que os 

alunos possuem sobre interfaces 

homem- máquina e usar esses 

saberes para proceder a uma 

“recuperação de conceitos” sobre o 

tema (orientar a realização de uma 

pesquisa sobre a história da evolução 

da interface gráfica) 

 Apresentar esquematicamente os 

conceitos, fomentando, sempre que 

possível, o debate com os alunos 

 Fazer uma abordagem teórica e 

simples, de forma a despertar nos 

alunos a consciência da 

caracterização da realidade virtual, 

distinguindo os aspectos mais 

importantes e caracterizadores deste 

conceito. (observação simulada (via 

Internet) ou descritiva de modelos de 

realidade virtual). Podem utilizar-se 

exemplos de jogos, para fazer uma 

primeira aproximação a estes 

conceitos, de ambientes gráficos 

amigáveis e plurais em termos 

sensoriais e de realidade virtual. 

 Apresentar esquematicamente os 

conceitos, fomentando, sempre que 

possível, o debate com os alunos, ou 

promover uma procura sistemática na 

Internet sobre a tipologia da 

interactividade e gerir um debate de 

apresentação dos modelos 

encontrados 

 Fazer sínteses das abordagens 

2ºP – 4 
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realizadas, conjuntamente com os 

alunos, de modo a sistematizar as 

classificações encontradas e, 

sobretudo, os parâmetros a ter em 

conta para a caracterização dos 

diferentes tipos de interactividade que 

se abordaram 

 Disponibilizar documentação (das 

revistas da especialidade ou de 

materiais de divulgação) para que, em 

pequenos grupos, se faça a análise 

desses materiais, propondo-se depois 

ao grupo de trabalho/turma, a 

apresentação e debate de conclusões 

 Apresentar desafios, em pequeno 

grupo, para tentar identificar as 

características de uma solução digital 

que possa dar resposta a uma ou 

mais variáveis relacionadas com a 

interactividade 

UNIDADE 3 - 
CONCEITOS 

BÁSICOS 
MULTIMÉDIA 

 Conceito de multimédia 

 Tipos de media 

 Modos de divulgação de 

conteúdos multimédia 

 Linearidade e não-linearidade 

 Tipos de produtos multimédia 

 Tecnologias multimédia 

 Definir o conceito de 

multimédia 

 Caracterizar os diferentes tipos 

de media existentes 

 Diferenciar os modos de 

divulgação de produtos de 

multimédia 

 Distinguir aplicações lineares 

de não lineares 

 Distinguir os diferentes tipos de 

produtos multimédia 

 Identificar as tecnologias de 

multimédia 

 Apresentar esquematicamente os 

conceitos, fomentando, sempre que 

possível, o debate com os alunos 

 Fazer uma abordagem teórica e 

simples, por forma a despertar nos 

alunos a consciência da importância 

da utilização dos diferentes tipos de 

media, conteúdos e tecnologias 

multimédia 

 Clarificar a diferença entre aplicações 

multimédia lineares e não- lineares 

 Introduzir algumas bases sobre 

tecnologias digitais necessárias à 

execução de produtos multimédia 

2ºP – 6 
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 Os alunos deverão pesquisar 

informação relacionada com os 

conteúdos e as tecnologias 

multimédia, recorrendo aos diferentes 

modos de divulgação de conteúdos 

multimédia 

 Referir a diversidade de tipos de 

software para tratamento dos diversos 

tipos de media e as suas funções 

UNIDADE 4 - 
UTILIZAÇÃO DOS 

SISTEMAS 
MULTIMÉDIA 

1 – Imagem 

 Bases sobre teoria da cor 

aplicada aos sistemas digitais 

 Geração e captura de imagem 

2 - Texto 

 Formatação de texto 

3 - Som 

 Aquisição e reprodução de som 

4 – Vídeo 

 Aquisição, edição e reprodução 

de vídeo 

5 - Animação 

 Animação 2D 

6 - Publicação 

 Divulgação de vídeos e som via 

rede 

 Reconhecer os diferentes 

modelos de cor 

 Caracterizar os atributos 

elementares das imagens 

 Caracterizar os formatos de 

ficheiros de imagem 

 Saber utilizar os programas de 

desenho e pintura 

 Saber alterar os atributos da 

imagem 

 Caracterizar os formatos de 

texto 

 Caracterizar os formatos de 

som 

 Conhecer software de captura, 

edição e gravação de som num 

suporte óptico 

 Caracterizar os standards 

relacionados com o vídeo 

 Compreender a compressão e 

a necessidade de codecs no 

vídeo 

 Conhecer software de captura, 

edição e gravação de vídeo 

num suporte óptico 

 Apresentar noções básicas sobre 

definições de cores e as respectivas 

aplicações 

 Apresentar os esquemas de cores 

usados em suportes impressos e 

electrónicos 

 Privilegiar aulas práticas e estimular o 

trabalho de grupo 

 Apresentar os formatos de ficheiros 

de imagem mais comuns e as suas 

características mais relevantes 

 Apresentar os atributos mais 

significativos das imagens digitais e, 

através de software adequado, 

ensinar e levar à prática a edição 

básica de imagens digitais, incluindo a 

conversão de formatos 

 Transmitir aos alunos as bases sobre 

a captura de imagens, assim como 

sobre a geração de imagens 

vectoriais e de mapas de bits, sempre 

recorrendo a software adequado 

 Apresentar noções sobre formatação 

de caracteres e fontes, com vista à 

formatação de texto em produtos 

2ºP – 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3ºP – 30 
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 Conhecer algumas técnicas de 

animação 2D 

 Saber utilizar um programa de 

animação 2D 

 Identificar métodos, tecnologias 

e software de divulgação de 

vídeo e sons via rede 

multimédia e explicitar a importância 

da escolha de fontes 

 Apresentar as bases sobre a captura, 

edição, compressão e 

armazenamento em suporte óptico de 

sons 

 Apresentar algumas técnicas de 

animação digital 

 Apresentar, com o auxílio de 

exemplos, as tecnologias e o software 

necessário para a divulgação de 

ficheiros de vídeo e de ficheiros de 

sons através de uma rede 

ATITUDES E VALORES 

Grelha de observação 
 

 interesse demonstrado 

 respeito pelos colegas 

e professores 

 assiduidade 

 pontualidade 

 
5% 

 

 

A avaliação é um processo contínuo e, como tal, a classificação a atribuir no final de cada período terá em consideração a classificação final do período anterior. 

CÁLCULO DAS CLASSIFICAÇÕES DOS 2º E 3º PERÍODOS 

Classificação Final 2º período = Classificação do 1º período*0,50 + C2*0,50 

Classificação Final 3º período = Classificação Final do 2º período*0,65 + C3*0,35 

C2 e C3 são as classificações obtidas de acordo com os critérios de avaliação, no 2º e  3ºperíodos respetivamente. C2 e C3 são arredondados às décimas. 


