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Fotografia digital 

- Funcionamento técnico da máquina fotográfica reflex (prático) 
 
- Utilização da máquina fotográfica na construção de imagens 
tecnicamente corretas e formalmente intencionais e significantes 
(teórico/prático). 

– Conhecer o funcionamento da máquina 
fotográfica reflex. 
– Aplicar os conhecimentos técnicos. 
– Saber explorar aspectos formais básicos 
da fotografia: motivo/assunto, planos, 
padrões e texturas, claro/escuro, 
movimento e ritmo. 

Análise de imagens 
exemplificativas. 
Experimentação dos artefactos 
técnicos. 
Desenvolvimento de projetos 
Apresentação e justificação dos 
projetos realizados 

 
TEORIA/CONCEITOS:    15% 
Conhece linguagem técnica. 
Relaciona termos e conceitos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRÁTICA:                        80% 
 
[Técnico/experimental  
(45%)                     
Usa os artefactos  com 
correção. 
Usa as funcionalidades 
básicas dos programas 
informáticos com correcção e 
com intencionalidade. 
 
 
Técnico/projetual  (35%) 
Aplica e relaciona os 
conceitos em situações 
concretas. 
Utiliza processos adequados 
para resolução de problemas.] 
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Design Visual 

– Utilização dos procedimentos projectuais na construção de uma 
narrativa partir de uma música, ou de um texto. 
– Articulação conceptual e gráfica de texto e imagem através de 
programa de edição de imagem e som. (teórico/prático). 
 
– Exploração de um programa de computador, elaborando um 
projecto de imagem e som. (prático) 
– Desenvolvimento do espírito critico, reflexivo para atribuição de 
sentido. (teórico/prático). 

- Saber correlacionar os aspectos técnicos do 
funcionamento do programa Movie Maker; 
-  Saber explorar aspectos formais básicos de  
organização de imagens num clip utilizando 
efeitos visuais e de transição; 
-  Aplicar noções básicas de composição. 
- Concretizar um projecto temático por 
imagens. 
-  Articular imagens com fontes sonoras. 

Apresentação dos aspetos 
teóricos. 
Análise de projetos 
exemplificativos. 
 
Desenvolvimento de projetos 
individuais. 
Apresentação e justificação dos 
projetos realizados. 

Design Gráfico 

 – Exploração de programas de desenho gráfico (prático). 

 – Utilização das ferramentas digitais para transfiguração e 

construção de imagens (prático). 

 – Desenvolvimento do espírito critico reflexivo para atribuição de 

sentido (teórico/prático). 

 – Articulação conceptual e gráfica de texto e imagem 

(teórico/prático). 

 – Saber utilizar programas de desenho 

gráfico usuais, explorando algumas das 

suas potencialidades básicas.  

 – Aplicar noções básicas de composição. 
 – Saber concretizar as imagens com 
coerência intencional. 
 – Saber articular imagens com texto. 

Análise de imagens sob os 
aspetos teórico/práticos. 
Experimentação dos programas. 
 
Concretização, apresentação e 
justificação de projetos 
individuais. 

Vídeo 

 – Utilização dos procedimentos projectuais na construção de 

uma narrativa vídeo (sinopse, argumento, tratamento e 

planificação) (teórico/prático) 

 – Exploração da câmara vídeo, em operações básicas de 

captação de imagem e som (prático)  

 – Utilizar as ferramentas digitais como instrumentos de 

articulação de imagens e som (prático). 

 – Aplicar noções básicas de composição de sequências de 

imagens e som (storyboard, composição, planos, ritmo, pontos de 

vista, narrativa) (teórico/prático). 

– Saber utilizar a câmara vídeo na captação 

da imagem e do som. 

 – Saber utilizar programas usuais de 

arquivo e edição de imagens e sons. 

– Saber concretizar sequências de imagens 

com coerência intencional. 

– Conhecer termos técnicos 

cinematográficos. 

Apresentação dos aspetos 

téoricos. 

Análise de imagens/anúncios sob 

os aspetos teórico/práticos. 

Experimentação dos programas 

informáticos. 

Concretização, apresentação e 

justificação de projetos individuais 

e em grupo. 

ATITUDES / COMPETÊNCIAS 
SOCIAIS 

 – Participação regular nas atividades. 

 – Relacionamento adequado com a turma e com o professor, 

construindo um ambiente de trabalho correto. 

– Cooperação ativa em tarefas e projetos comuns. 

– Gerir a sua participação de modo autónomo e responsável. 

 – Ser assíduo e pontual. 
 – Respeitar as regras definidas para o 
grupo de trabalho. 
 – Participar nas atividades e contribuir para 
o seu sucesso.   
 – Agir autónoma e responsavelmente. 

 
Observação direta nas aulas. 
 
Auto e heteroavaliação. 

 
Assiduidade e pontualidade.             1% 
Conduta correta nas atividades 
(comportamento e participação).      2% 
Autonomia e organização dos  
materiais e atividades.                      2% 
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