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INFORMAÇÃO Prova De Equivalência À Frequência 
 

 
 

1. Objeto de Avaliação  

A prova tem por referência o programa da disciplina de CineCiência do 3º Ciclo e permite 

avaliar a aprendizagem passível de avaliação em prova prática, de duração limitada, 

nomeadamente: 

 Aplicação das regras de escrita de um guião cinematográfico; 

 Aplicação de conhecimentos da linguagem cinematográfica (escala de planos) na 

elaboração de um storyboard; 

 Comunicação de ideias através da escrita e da linguagem audiovisual; 

 Aplicação de conhecimentos específicos da disciplina de Físico-Química, relacionados 

com uma situação do quotidiano, na escrita de um guião.  

 Domínio das funções básicas de uma máquina de filmar. 
 

2. Caracterização da Prova 

A prova está organizada em três exercícios práticos, articulados entre si, relativos a uma 

situação do quotidiano que implica a aplicação das linguagens específicas do Cinema e da 

disciplina de Físico-Química. O 1º exercício consiste na conclusão de um guião 

cinematográfico, o 2º na conclusão do respetivo storyboard e o 3º na utilização de uma 

máquina de filmar para demonstrar o modo de captação de imagem real de um dos planos do 

storyboard. 

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Valorização dos exercícios práticos na prova 

Exercício prático Cotação (em pontos) 

I - Guião cinematográfico 40 

II - Storyboard 30 

III - Captação de imagem real 30 

total 100 
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3. Critérios Gerais de Classificação  

A classificação a atribuir aos exercícios práticos I e II resulta da aplicação de critérios 

específicos organizados por níveis de desempenho sendo atribuído a cada um desses níveis 

uma dada pontuação, expressa por um número inteiro. 

O exercício prático III é avaliado através de uma grelha de observação. 

No Quadro 2 sistematizam-se os parâmetros de desempenho. 

 

Quadro 2 – Parâmetros de desempenho 

 

 

4. Material 

Para a execução da prova são fornecidos os materiais necessários para a captação de imagem 

real. 

Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 

indelével, azul ou preta.  

Os alunos devem ser portadores de material de desenho (lápis e borracha).  

Não é permitido o uso de corretor.  
 

5. Duração 

A prova tem uma duração de 45 minutos.  

Exercício 

prático 

Parâmetros de desempenho 

I 

Guião 

cinematográfico 

 Escreve de acordo com as regras de escrita de guião. 

 Escreve com criatividade. 

 Aplica linguagens específicas da disciplina de Físico-Química. 

 

II 

Storyboard 

 

 Elabora em articulação com o guião. 

 Aplica corretamente conhecimentos da linguagem cinematográfica 

(escala de planos). 

 

III 

Captação de 

imagem real 

 

 Manipula com correção o tripé e a máquina de filmar. 

 Evidencia conhecimento do funcionamento básico de uma máquina 

de filmar. 

 Aplica, na captação de imagem real, conhecimentos da linguagem 

cinematográfica (escala de planos). 

 


