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Trabalho de Grupo – 3º Período 

 

Objectivo: 
Todos os grupos devem realizar um trabalho no Microsoft Office PowerPoint que consiste 

em criar um jogo, de preferência didático. 

Todos os elementos devem participar na sua concepção de forma a consolidar os conteúdos do 

PowerPoint e adquirir prática nesta ferramenta. 

Os conteúdos podenm ser pesquisados na Internet ou retirada diretamente dos livros das 

diversas disciplinas. 

Os Temas são dados pela professora e serão distribuídos através de sorteio. Os alunos têm de 

definir os Objetivos, Regras e a quem se destina o jogo(ex: faixa etária). Preencher a grelha de 

proposta do projecto e enviar para o email da turma itic.nono@gmail.com 

 
NOTA: os trabalhos deverão ser realizados maioritariamente na sala de aula, não sendo 

aceites trabalhos realizados exclusivamente fora da sala. Caso o trabalho seja feito maioritariamente 

fora da sala de aula, este terá uma penalização de 50%. 

 
 

Estrutura: 
 1º Diapositivo – Deve conter: Nome/Identificação do trabalho. 
 Último Diapositivo – Deve conter: Identificação dos elementos do grupo e turma. 
 Restantes diapositivos – Devem ter a informação necessária ao funcionamento e 

enriquecimento do trabalho. 
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Formatação: 
 Cada grupo é responsável pela formatação do seu trabalho para que este tenha um aspeto 

agradável e criativo.  

 Mínimo de 25 diapositivos; 

 Temas ou cor de fundo ou cor de preenchimento; 

 Textos e imagens; 

 Animações personalizadas em texto ou imagens e/ou transição entre diapositivos; 

 Hiperligações; 

 Sons de ficheiro ou clip organizer. 

 
 
 

Pontos essenciais de Avaliação: 
 Criatividade (35%) 
 Aspeto/Formatação (30%) 
 Conteúdo (5%) 
 Funcionalidade (10%) 
 Participação na elaboração (15%) 
 Apresentação (5%) 

 
 

Avaliação: 
 Criatividade: (35%) – O trabalho deverá ter aspetos que o diferenciem dos restantes. 

Este deverá cativar os “Jogadores”. 
 

 Aspeto/Formatação: (30%) – O trabalho deve ter um aspeto profissional e cuidado. 
   Dever-se-á te em atenção o uso de imagens e formatação do 

texto e Hiperligações. 
 

 Conteúdo: (5%) – O conteúdo do trabalho deve estar todo em Português de Portugal 
                                            e de acordo com o objetivo principal do trabalho. 
 

 Funcionalidade: (10%) – Todo o jogo deve funcionar corretamente não sendo possível 
                 passar de diapositivos sem ser ao clicar nas hiperligações. 
 

 Participação na elaboração: (15%) – Todos os elementos do grupo devem participar 
 de igual forma na elaboração do jogo, sendo   atribuídas 
notas diferentes neste item caso a participação não seja 
igual entre todos os elementos do grupo. 
 

 Apresentação: (5%) – Todos os elementos do grupo devem estar preparados para 
                                                 explicar o seu trabalho e forma como este foi executado. 
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Entrega: 
O trabalho terá que ser entregue através de email, dois dias antes do dia da Apresentação do trabalho.  

itic.nono@gmail.com 
Não será aceite nenhum trabalho em papel. 

 
 
 

Calendarização 

Final do 3º Período 

9º B – 06 de junho    9º D – 03 de junho 

9º F – 04 de junho    9º H – 05 de junho 

 

Datas de apresentações dos projetos: 

9º B – 30 de maio    9º D – 27 de maio 

9º F – 28 de maio    9º H – 29 de maio 

 

Data de entrega do trabalho:  

9º B – 23 de maio   9º D – 20 de maio 

9º F – 21 de maio   9º H – 22 de maio 

 

 

 


