
 

 

Curso Profissional de Técnico de Design Gráfico 2019/2020 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE OFICINA GRÁFICA 12ºG 

 

MODALIDADES DOMÍNIOS CRITÉRIOS/ INDICADORES INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

Diagnóstica Realiza-se no início de cada módulo, sendo abrangente dos vários domínios.  Ficha de avaliação diagnóstica;   

Formativa 

Conhecimentos/Capacidades 

70% 

 Conceber e maquetizar objetos gráficos bi e tridimensionais utilizando meios eletrónicos e 
manuais; 

 Obter imagens e textos por processos eletrónicos; 

 Criar imagens, gráficos, ilustrações e animações, utilizando meios manuais e informáticos, 
para determinado fim e/ou tipo de impressão; 

 Efetuar o tratamento de textos relativamente à sua forma e conteúdo, utilizando 
programas informáticos específicos; 

 Efetuar o tratamento de imagens, relativamente à sua cor e forma, utilizando programas 
informáticos específicos; 

 Compor a estrutura das páginas, utilizando programas de informática específicos; 

 Executar provas de baixa e alta resolução e heliográficas (ozalides), utilizando meios 
eletrónicos, a fim de verificar a sua conformidade com os objetivos pretendidos; 

 Efetuar o registo da composição gráfica, em película e em chapa, com vista à sua 
posterior impressão, utilizando meios eletrónicos; 

 Proceder à calibração dos equipamentos de forma a obter a qualidade pretendida na 
reprodução dos trabalhos gráficos; 

 Efetuar o tratamento de textos e de imagens, compor e conceber as páginas para 
publicação “online” ou para apresentações “offline”. 

 Registos/grelhas de observação do aluno 
em contexto de sala de aula;   

 Atividades realizadas/ cumprimento das 
tarefas propostas;   

 Participação oral/ apresentação de 
trabalhos;   

 Atitudes; 

 Cooperação/ trabalho cooperativo; 

 Atitude critica; 

 Trabalho final; 

 Análise da ficha de autoavaliação; 

 Caderno diário/ diário gráfico/ portefólio;   

Atitudes 

30% 

 Responsabilidade (10%) 
(Pontualidade, cumprimento de normas e instruções estabelecidas, respeito por materiais 
e equipamentos, apresentação do material necessário, cumprimento de tarefas e prazos, 
participação.) 

 Autonomia (10%) 
(Realização das atividades escolares, curiosidade e iniciativa, espírito de observação e 
sentido crítico, capacidade de se auto e heteroavaliar.) 

 Trabalho colaborativo (10%) 
(Contributo para a concretização de tarefas comuns, respeito pelas opiniões e ações dos 
outros, espírito de entreajuda, defesa dos seus pontos de vista, reflexão sobre o trabalho 
desenvolvido.) 

Sumativa A realizar no final de cada módulo, através dos elementos recolhidos no âmbito da avaliação formativa, e expressa numa escala de 0 a 20 valores. 

Professora Susana Nogueira 


