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1- Alterações no processo de ensino-aprendizagem:  
 

1.1- Objetivos 
 (sem alterações) 
 
1.2- Conteúdos 
(sem alterações) 
 
1.3- Metodologia: 
- As aulas semanais no horário da disciplina passam a decorrer online por videoconferência 
com a plataforma Zoom. Antes de cada aula é enviado um mail à turma com o sumário e 
alinhamento da aula, bem como uma lista de material necessário. Após uma primeira parte 
expositiva, pede-se aos alunos que façam um exercício de desenho prático que será 
enviado por cada aluno por email à professora. 
- Comunicação, acompanhamento e orientação através das sessões por videoconferência, 
de material de apoio em linha, de partilha de documentos e trabalhos na Drive e do uso de 
plataforma eletrónica da turma para interação e receção de trabalhos. 
- Alteração do trabalho previsto: exercício de análise de um website de um Museu online, 
fazendo uma Etnografia online, identificando diferentes elementos de comunicação. Os 
restantes exercícios previstos são possíveis de realizar em casa. 

 
 
2- Alterações na avaliação de conhecimentos e competência 
 

2.1- Componentes da avaliação: 
- A avaliação consiste na avaliação contínua constituída por exercícios propostos em cada 
aula onde se praticam técnicas específicas (80%) e no trabalho final (20%) a desenvolver 
como projeto de portfolio.  
- A avaliação tem em conta a qualidade do trabalho e dedicação do aluno.  
 
 
2.2- Datas e pesos da avaliação: 
-  1ª Avaliação Periódica  prevista para 22/04 e compreende os trabalhos dos exercícios 
realizado nas aulas até esta data (40% da nota final). 
-  2ª Avaliação Periódica  prevista para 27/05 e compreende os restantes trabalhos dos 
exercícios realizado nas aulas (40% da nota final). 
 
 
-  A Avaliação Final decorrerá, previsivelmente no período de 06/07 a 31/07, com a 
conferência em regime presencial de todo trabalho desenvolvido no semestre, onde os 
exercícios das aulas contam como 80% e um trabalho final conta como 20% da nota. Na 



impossibilidade de concretizar a Avaliação Final em conferência presencial, a classificação 
será constituída pela média ponderada dos exercícios em regime de acompanhamento à 
distancia. 
 

 
 
3- Bibliografia recomendada 
(sem alterações) 
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