
 

Página 1|3 

 

 

 

 

 

INFORMAÇÃO Prova De Equivalência À Frequência 

 

 

 

1. Objeto de Avaliação 
 

A prova tem como referência as orientações curriculares da disciplina de Oficina de Multimédia B 

do Ensino Secundário.  

Propõe-se avaliar a aprendizagem e os conteúdos, enquadrados em domínios do programa da 

disciplina, passíveis de ser avaliados em conceitos teóricos e em suporte digital de duração 

determinada. Esta prova avalia a aprendizagem nos domínios da produção multimédia, na 

utilização das ferramentas digitais disponíveis. 

A avaliação dos conhecimentos é realizada através de uma componente de escrita incidindo sobre 

conteúdos, conceitos e vocabulário da Multimédia e ainda, sobre uma vertente metodológica e 

criativa traduzida num projeto sucinto. 

 

2. Caracterização da Prova 
 

Grupo 1 

Constituído por quatro itens com a cotação de 20 pontos a que corresponde: 

Exercício escrito incidindo sobre os conceitos técnicos abordados ao longo do ano letivo e 

presentes no programa da disciplina. 

 

Grupo 2 

Constituído por três itens com a cotação de 130 pontos a que corresponde: 

Exercício prático com a utilização de computador e ferramentas de edição de imagem. O projeto, 

de duração limitada, consiste em planificar e concretizar um pequeno projeto/resolver um 

problema, assim como realizar uma síntese descritiva e explicativa dos processos desenvolvidos  e 

organizar os documentos produzidos. 
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Grupo 3 

Constituído por três itens com a cotação de 50 pontos a que corresponde : 

Exercício escrito incidindo sobre os conceitos abordados ao longo do ano letivo e presentes no 

programa da disciplina. Animação: Noções sobre animação e introdução às técnicas de animação; 

O cinema de animação, narrativa e construção, formas de suporte digital e uma animação em 

multimédia; Análise de estudos de casos-exemplos. 

 

 

 

3. Critérios Gerais de Classificação  
 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios 

específicos de classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro. 

As respostas que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. 

Os critérios de classificação das respostas aos itens da prova são organizados por níveis de 

desempenho, sendo atribuído a cada um desses níveis uma pontuação. 

É classificado com zero pontos qualquer parâmetro de resposta que não atinja o nível 1 de 

desempenho. 

A ilegibilidade das respostas terá uma classificação de zero pontos. 

 

Itens Parâmetros Cotações 

Grupo I 
•Domínio dos conceitos técnicos de base.                                                                                                                                                 20 pontos 

Sub-total 20 pontos 

Grupo I I 

 

•Aplicação dos conceitos e domínio das ferramentas.                                                                                                                                           30 pontos 

•Operações de manipulação e edição de imagem. 30 pontos 

•Criatividade.                                                                                                                                            30 pontos 

•Capacidade de planificação e desenvolvimento de projetos 
multimédia de pequena dimensão. 

40 pontos 

Sub-total 130 pontos 

Grupo III 

•Domínio e aplicação dos conceitos técnicos de base.                                                                                                                                                 40 pontos 

•Integração de conhecimentos de áreas diversas, numa 
perspetiva e abordagem multidisciplinar. 

10 pontos 

Sub-total 50 pontos 

Total da prova 200 pontos 
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4. Material 

O aluno realiza a prova escrita em suporte de papel fornecido pela escola e realiza um projeto num 

computador da sala de aula em software Photoshop. 

Deverá fazer-se acompanhar de uma esferográfica de tinta indelével, azul ou preta, lápis e 

borracha. 

 

 

5. Duração 

A prova tem uma duração de 120 minutos e não tem tolerância. 

 


