
Ano Letivo 2022/23 Disciplina: Aplicações Informáticas b  

P L A N I F I C A Ç Ã O A L O N G O P R A Z O 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SAMPAIO 

Ensino Secundário 

12.º Ano 

1.º Período 
Nº Aulas Previstas 

(50 min) 

 ALGORITMIA 

 Noção de algoritmo 

 Algoritmos simples através de pseudocódigo, fluxogramas e linguagem  
natural 

 Linguagens naturais e linguagens formais 

PROGRAMAÇÃO 

 Programas simples em ambiente de consola 
 Tipos de dados 

 Operadores aritméticos, lógicos, relacionais e respetivas regras de  
prioridade 

 Estruturas de controlo de seleção 
 Estruturas repetitivas 
 Funções 
 Formas de passagem de parâmetros em funções 
 Operações com arrays 
 Desenvolvimento de aplicações em ambiente consola 

31 

Avaliação sumativa 8 

Subtotal 3 9 

 

2.º Período 
Nº Aulas Previstas 

(50 min) 

 PROGRAMAÇÃO 

 Desenvolvimento de aplicações em ambiente gráfico 

16 

 
CONCEITOS DE MULTIMÉDIA 

 A multimédia na atualidade  

 Fundamentos da interatividade  

 Multimédia digital  

TIPOS DE MEDIA ESTÁTICOS: TEXTO E IMAGEM 

 Fontes na formatação de texto em diversos tipos de suportes 
 Imagem bitmap e imagem vetorial 

 Técnicas de desenho vetorial 

 Operações de manipulação e edição de imagem 
 Conversão de imagens 
 Integração de imagens em produtos multimédia 

15 

Avaliação sumativa 8 

Subtotal 3 9  

1 



 

3.º Período 
Nº Aulas Previstas 

( 5 0 min) 

 TIPOS DE MEDIA DINÂMICOS: VÍDEO, ÁUDIO, ANIMAÇÃO 

 Formatos de ficheiros de som e de vídeo 
 Edição de som 

 Fases do processo de autoria de vídeo 

 Elaboração de um guião para produtos multimédia 

 Elaboração de storyboards 

GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS MULTIMÉDIA  

 Planeamento de um projeto multimédia  
 Protótipos e design de interfaces 

 Produção de conteúdos 
 Processos de distribuição e manutenção de produtos multimédia 

18 

Avaliação sumativa 6 

Subtotal 2 4 

TOTAL 1 0 2 



Aplicações Informáticas b – 12º ano 

Critérios de Avaliação 

Os critérios específicos de avaliação na disciplina de Aplicações Informáticas, apresentados de seguida, permitem avaliar um conjunto de comportamentos observáveis que são uma visão  

globalizante do aluno, do seu processo de desenvolvimento e das competências a desenvolver. 

A avaliação nesta disciplina tem por referencia as AE (http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Aprendizagens_Essenciais/12_aplicacoes_informaticas_b.pdf), que constituem 

orientação curricular base, com especial enfoque nas áreas de competências inscritas no PASEO  

(http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf) e no Referencial de Avaliação Interna do AES  

(https://aesampaio.pt/portaldoc/geral/Referencial_de_Avaliacao.pdf). 

A classificação final, em cada período, resulta da média das classificações de todas as avaliações sumativas realizadas.  

 

Critérios de Avaliação Avançado Intermédio Elementar Inicial 

Desenvolve uma atitude 

ponderada face ao  

desenvolvimento de softwares  

informáticos. 

Exemplifica facilmente,  

características no 

desenvolvimento de softwares 

informáticos. 

Exemplifica algumas 

características no  

desenvolvimento de softwares  

informáticos. 

Exemplifica com dificuldade,  

algumas características no 

desenvolvimento de softwares 

informáticos. 

Não consegue exemplificar 

características no 

desenvolvimento de softwares 

informáticos. 

Estuda o planeamento e 

desenvolvimento de projetos 

sobre softwares informáticos. 

Pesquisa, recolhe e organiza com 

facilidade informação pertinente 

obtida a partir de fontes diversas. 

Distingue plenamente as fases de 

planeamento e realização de um 

projeto. 

Pesquisa, recolhe e organiza  

informação obtida a partir de 

fontes diversas. 

Distingue as fases de  

planeamento e realização de um 

projeto. 

Pesquisa, recolhe e organiza 

informação não tendo em 

atenção as fontes consultadas. 

Distingue as fases de realização e 

planeamento de um projeto… 

Sem rigor na apresentação. 

Não consegue pesquisar, recolher 

e organizar a informação ou 

pesquisa, recolhe e organiza a  

informação com dificuldade. 

Não distingue ou revela grande 

dificuldade em distinguir as fases 

de realização e planeamento de 

um projeto. 

Executa operações técnicas, 

segundo uma metodologia de  

trabalho apropriada, para criar  

um produto final de qualidade. 

Produz com facilidade produtos,  

adequando os meios materiais e 

tecnológicos disponíveis. 

Produz produtos, adequando os  

meios materiais e tecnológicos  

disponíveis. 

Produz com alguma dificuldade  

produtos, adequando os meios 

materiais e tecnológicos 

disponíveis. 

Produz com dificuldade ou não 

cria produtos, adequando os 

meios materiais e tecnológicos 

disponíveis. 

Apresenta capacidade de se  

expressar e utiliza métodos que  

façam com que o outro o 

compreenda com exatidão. 

Comunica com facilidade ideias e 

apresenta projetos de forma 

clara, direta e objetiva. 

Comunica ideias e apresenta  

projetos de forma clara, direta e 

objetiva. 

Comunica algumas ideias e 

apresenta alguns projetos de 

forma clara, direta e objetiva. 

Apresenta alguma dificuldade ou 

não consegue comunicar ideias  

nem apresentar projetos de  

forma clara, direta e objetiva. 

3 

https://aesampaio.pt/portaldoc/geral/Referencial_de_Avaliacao.pdf

