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INFORMAÇÃO-PROVA 

Oficina Multimédia B                                                                     2020 

Prova 318  

Ensino Secundário  

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do ensino secundário da 

disciplina de Oficina Multimédia B, a realizar em 2020, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Material 

• Duração 

• Critérios gerais de classificação 

 

 

Objeto de avaliação 

A prova pretende avaliar as Aprendizagens Essenciais previstas para a disciplina de Oficina Multimédia B, como 
contributo significativo para o desenvolvimento das áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída 
da Escolaridade Obrigatória  (não apenas nos domínios do Saber científico, técnico e tecnológico, das Linguagens 
e textos, da Informação e comunicação e do Raciocínio e resolução de problemas, mas igualmente ao nível do 
Pensamento crítico e do pensamento criativo, da Sensibilidade estética e artística, do Relacionamento interpessoal 
e do Desenvolvimento pessoal e autonomia), através do equilíbrio entre os conhecimentos basilares das 
linguagens visual, audiovisual e multimédia e também a capacidade técnica e tecnológica na utilização básica de 
alguns equipamentos fundamentais de captação de imagem, de som e de vídeo, bem como o domínio de funções 
essenciais das aplicações digitais de edição de imagem, de som e de vídeo, de forma a integrar e aplicar os 
diversos meios no desenvolvimento de projetos multimédia. Assim, as Aprendizagens Essenciais de Oficina 
Multimédia B serão avaliadas nos seguintes domínios: Narrativa para multimédia, Texto, Imagem digital, Som 
digital, Vídeo e Animação. 

  

Caracterização da prova 

A prova será constituída por três (3) grupos de questões, apresentadas sob a forma de tarefas, numa sequência 
integrada na metodologia projetual.   
Cada grupo privilegia objetivos diferentes: texto; imagem; vídeo.  
 
A prova é cotada para 200 pontos. 
 
 
 
 

Prova Escrita 

Prova escrita (E), cuja realização implica registos escritos e também a utilização de diferentes materiais e 
equipamentos informáticos.  
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Material 

As respostas escritas são registadas em folhas brancas de formato A4, fornecidas pela escola. Para o 
preenchimento do cabeçalho das folhas de resposta, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul 
ou preta. Cada item é resolvido apenas na face que apresenta o cabeçalho impresso. Na resposta, o examinando 
deve orientar a folha do modo que considere mais adequado à sua estratégia. O examinando deve ser portador 
do seguinte material: lápis de grafite de diferentes graus de dureza, borrachas, apara-lápis; lápis de cor e/ou lápis 
de cor aguareláveis; esferográficas; régua; esquadros. Será ainda permitido o uso de materiais riscadores que não 
constem nesta lista e que o aluno apresente no momento da prova. 
As restantes respostas serão desenvolvidas e finalizadas em meios informáticos disponibilizados pela escola. 
Serão fornecidas folhas de rascunho, que o aluno não poderá entregar como resposta à prova. 
 

Duração 
A prova tem a duração de 120 minutos. 
 

Critérios gerais de classificação 

Os critérios gerais de classificação serão anunciados antes da realização da prova, em simultâneo com as 
instruções de realização. 

 


