AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AURÉLIA DE SOUSA
DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES – OFICINA MULTIMÉDIA-B
GESTÃO ANUAL DO PROGRAMA 2016/2017
DISCIPLINA: OFICINA MULTIMÉDIA-B

12.º ANO DE ESCOLARIDADE

Conteúdos programáticos

Introdução ao Multimédia Digital




Aulas/Turma
H

Noções base, multimédia em sentido lato
Multimédia em sentido restrito, multimédia digital
Multimédia digital e navegação

Texto

1º Período






Escrita em e para multimédia digital


Áreas auto-contidas e totalmente visíveis



Síntese e legibilidade



Minimização de texto

Texto, imagens e gráficos, correlação e complementaridade
Análise e estudo de casos-exemplo

Imagem Digital







26

Noção de pixel e cores digitais
Codificação de imagem

Necessidade de compressão

Compressão sem perdas e com perdas

Cor real, falsa cor, implicações e exemplos
Formatos de codificação de imagem, resolução de uma imagem, DPI e
implicações, máscaras e filtros
Operações de manipulação e edição de imagem
Análise e estudo de casos-exemplo

2º Período

Som Digital










Largura de banda do canal auditivo, exemplos, implicações
Características do som: frequência, amplitude e timbre
Áudio digital: frequência de amostragem, bits por amostra e critério de Nyquist
Dispositivos para captura, processamento e reprodução de som digital
Noções de codificação e compressão de som digital


Necessidade de CODEC (COder/DECoder)



CODEC sem compressão e com compressão



Formatos de ficheiros de áudio

Tipos de som: ruído, fala, música e silêncio
As bibliotecas de áudio clips; composição, sonoplastia e ruídos sob medida
Análise e estudo de casos-exemplo
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AURÉLIA DE SOUSA
Vídeo Digital


Síntese de movimento: imagens por segundo (ips), limites de percepção; qualidade

2º Período

relativa da reprodução do movimento em função do conteúdo, do tamanho da imagem e do ips











Dispositivos para captura, processamento e reprodução de vídeo digital
Câmaras de vídeo digital, características e formatos de gravação
Classes e níveis de qualidade em vídeo digital; vídeo digital de qualida
de para multimédia
Noções de codificação de vídeo digital
Noções de narrativa de vídeo digital para multimédia
O enquadramento em cinema, em vídeo (TV) e em vídeo para multimédia
Definição do espaço/imagem como função de suporte e/ou distribuição
Noções clássicas de planos e montagem, aplicação e adaptação dos tipos de
planos para captura e montagem em vídeo digital para multimédia
Análise e estudo de casos-exemplo
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3º Período

Animação






Noções sobre animação e introdução às técnicas de animação
O cinema de animação, narrativa e construção
Animação em multimédia
Formas simplificadas e expeditas de animação para multimédia
Formas de suporte digital para animação em multimédia
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Integração Multimédia



As partes e o todo, multimédia digital como linguagem de linguagens
Tópicos sobre gestão de projetos multimédia, grupoalvo, bateria de testes.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ESPECÍFICOS







I – CONHECIMENTOS E CAPACIDADES/COMPETÊNCIAS (95%)

II – ATITUDES /VALORES (5%)

Domina conceitos técnicos de base;
Integra conhecimentos de áreas diversas, numa perspetiva e
abordagem multidisciplinar;
Manifestacapacidades de diálogo e comunicação
multidisciplinar entre os diferentes elementos;
Demonstra capacidades de planificação e prossecução dos
projetos;
Demonstra capacidade de análise crítica e construtiva

- Empenho na aprendizagem;
- Participação nas tarefas;
- Cumprimento das tarefas;
- Participação nos espaços pedagógicos de forma construtiva e organizada;
- Sentido de responsabilidade;
- Respeito pelos outros;
- Capacidade de autonomia;
- Capacidade de auto e heteroavaliação.
- Presença do material necessário;
- Assiduidade e pontualidade.

(47,5% será atribuído aos testes escritos e igual percentagem aos trabalhos
práticos realizados durante o período.)
O professor: Alberto Valente
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