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Objectivos Conteúdos Competências Estratégias de E/A Critérios de avaliação

Dominar os conceitos
base nucleares
associados aos diferentes
componentes multimédia
de modo a desenvolver
uma autonomia de
conhecimento,
independente de
aplicações específicas e
particulares, gerando uma
capacidade de adaptação
a diferentes ambientes e
processos de trabalho;

Conhecer, dominar e
utilizar as ferramentas de
tratamento e geração de
material digital para
multimédia nas suas
diferentes vertentes
(imagens, gráficos, sons,
vídeos, animações...);

Desenvolver as
capacidades de
organização e
desenvolvimento de
projectos multimédia;

Gerir e desenvolver
projectos de pequena
dimensão (projectos
individuais) ou de média
dimensão (projectos em
grupo);

Explorar e reutilizar

Introdução ao multimédia
digital

Texto, escrita em e para
multimédia digital

Imagem digital, noções
técnicas associadas,
codificação, compressão, cor
real, edição de
imagem, digitalização e
impressão

Som digital para multimédia,
noções base, captura,
edição, tipos de som,
integração com
outros meios

Vídeo digital, noções
técnicas associadas,
digitalização, codificação,
compressão, edição de
vídeo digital para
multimédia, integração

Noções de narrativa de
vídeo digital para multimédia

Animação, noções,
introdução às técnicas de
animação, animação em
multimédia, animação
simplificada e expedita,
formas de suporte digital
para animação em
multimédia

Domínio de conceitos técnicos de
base;

Integração de conhecimentos de
áreas diversas, numa perspectiva
e abordagem multidisciplinar;

Capacidade de diálogo e
comunicação multidisciplinar entre
os diferentes
elementos das equipas e
elementos externos às equipas;

Capacidade de planificação e
prossecução dos projectos;

Capacidade de análise crítica e
construtiva relativamente aos
seus próprios
projectos e projectos
desenvolvidos por outros.

Texto, tipos de formatação,
adequação, integração,
minimização

Imagem, pixel, luz e cor, RGB,
processo aditivo e subtractivo e
resolução

Compressão de imagem, captura
e edição

Som digital, conceito de PCM,
largura de banda do canal
auditivo, qualidade HI-FI,
qualidade CD, DAT e SA-CD,
implicações, frequência,
amplitude e timbre, frequência de
amostragem e critério de Nyquist

CODEC de áudio, compressão
áudio, compressão DPCM e
ADPCM, mp3, ruído, fala, musica
e silencio, gravação de locução,
estratégias de captura de áudio
digital

Vídeo digital, recolha e síntese de
movimento, percepção vs espaço
da imagem e imagens por
segundo, câmaras de vídeo,
qualidade de imagem e formatos
de gravação

CODEC para vídeo digital,
compressão intra e inter-frame,
formatos de ficheiro de vídeo
digital, compressão para

Avaliação contínua: avaliação de
projectos desenvolvidos durante as
aulas

Avaliação escrita de caracter
concreto e não subjectivo: em dois
momentos ao longo do período
lectivo, deve ocorrer uma forma de
avaliação escrita que incida sobre
as bases dos temas técnicos que os
alunos devem dominar
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material de áreas afins e
complementares
(desenho, pintura,
escultura, vídeo,
animação...), fazendo o
seu aproveitamento e
integração no contexto de
material digitalizado para
promoção e
desenvolvimento de
projectos multimédia;

Aprender a analisar e
criticar trabalhos, os seus
e de terceiros, numa
perspectiva de melhoria
de formas e conteúdos;

Desenvolver formas de
colaboração em equipa
que permitam levar a cabo
os objectivos
traçados na prossecução
de um projecto.

Integração multimédia,
integração de partes no
todo, a linguagem de
linguagens, tópicos
sobre gestão de projectos

streaming

Narrativa em vídeo,
enquadramento em cinema, vídeo
para tv e vídeo para multimédia,
tipos e escolha de planos em
função do tipo de distribuição
multimédia e largura de banda

Introdução à animação para
multimédia, animação 2D e 3D,
keyframes, narrativa em
animação vs animação em ciclos,
animação expedita para
multimédia

Concepção e integração das
partes em multimédia, escrita de
guiões e documentos de
referência, fases de verificação e
validação

Baterias de teste e depuração,
utilizadores-alvo e grupos de
teste, autoria e direitos
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Monstros e Companhia
A Bug’s life
Formiga Z
Madagascar
The Matrix
Wag, the dog
Citizen Cane
Contact


