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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VERGÍLIO FERREIRA 
ESCOLA SECUNDÁRIA DE VERGÍLIO FERREIRA 

 
 

 

INFORMAÇÃO — PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA   

Oficina Multimédia B 1ª e 2ª Fases 

Prova 318 | 2014 Tipo de prova: Escrita e Prática/Oral 

Ensino Secundário — 12º Ano  

 

O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do Ensino 

Secundário da disciplina de Oficina de Multimédia , a realizar em 2014, nomeadamente: 

 

1. Objeto de avaliação; 

2. Caracterização da prova; 

3. Critérios gerais de classificação; 

4. Material; 

5. Duração. 

 
1 - OBJETO DE AVALIAÇÃO 

 

A prova tem como objetivo avaliar as competências e os conteúdos do programa da disciplina de Oficina 

Multimédia B. 

  

COMPETÊNCIAS  

.  Domínio de conceitos técnicos de suporte ao desenvolvimento multimédia; 

 .  Domínio técnico e criativo na utilização das ferramentas de tratamento digital, nas suas 

diferentes vertentes (textos, imagens, gráficos, sons, vídeos, animações); 

  . Aplicação de meios diferenciados num todo com significação e narrativa multimédia; 

 .  Integração de conhecimentos de áreas diversas numa perspetiva e abordagem multidisciplinar;  

 .  Demonstração da capacidade de criar e planificar um projecto.
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CONTEÚDOS / TEMAS 

 .  Tipografia. Texto, escrita em suporte digital  

 .  Imagem digital. Tipos de imagem digital, formatos, codificação, compressão, cor, edição de 

imagem; 

 .  Som digital. Formatos, edição, tipos de som, integração com outros meios; 

 .  Vídeo digital. Noções técnicas associadas, formatos, digitalização, codificação, compressão, 

edição;  

 .  Narrativa de vídeo digital. Guião, planos de imagem. Sequência/movimento. 

 .  Animação. Técnicas de animação, formas de suporte digital para animação em multimédia.  

 

3. CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

A prova contém dois grupos de caráter prático. 

O primeiro grupo refere a edição da Imagem Digital trabalhada no domínio técnico e criativo; 

O Segundo grupo refere a planificação e realização de um video de pequena dimensão, baseado nos 

conceitos da Narrativa de Video. 

 

ESTRUTURA DA PROVA: 

 . I Grupo: 50 pontos  

 . II Grupo 150 pontos 

 

4. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

A classificação a atribuir a cada item resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos de 

classificação apresentados para cada item e é expressa em pontos. 

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

A avaliação baseia-se na observação das seguintes competências: 

. domínio dos conceitos base nucleares associados aos diferentes componentes multimédia;  

. domínio de utilização de programas de edição digital (imagem, gráfico, som, vídeo, animação);  

. criatividade na utilização dos materiais, suportes e instrumentos; 

.  aplicação de técnicas adequadas; 

. utilização da metodologia de projeto; 

. capacidade criativa de comunicar ideias válidas no projeto como um todo. 
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5. MATERIAL  

A prova é realizada com a utilização de um computador onde estão instalados os programas de edição de 

multimédia necessárias, nomeadamente o Photoshop e o Sony Vegas. 

O examinando poderá ter de escrever na folha de prova relatórios/guião/projecto, conforme a instrução 

da prova lhe exija. 

Os trabalhos de resposta à prova, deverão ser gravados em DVD em versão de projecto, com as fases do 

trabalho e sem nunca serem renderizados. É importante que o projeto comporte todas as suas fases de 

execução. 

No preenchimento do cabeçalho, o examinando apenas pode usar caneta ou esferográfica de tinta 
indelével, azul ou preta. Não é permitido o uso de corrector. 
O examinando não pode escrever o seu nome a não ser no cabeçalho. 

  

6. DURAÇÃO  

A prova tem a duração de 120 minutos, sem tolerância. 

A sugestão de distribuição do tempo de realização a seguir apresentada tem como finalidade 

facilitar a gestão do tempo disponível. 

  
 Grupo I   20 a 30 minutos 
 Grupo II   80 a 90 minutos 
 

  

 O grupo de professoras do grupo 600 - Artes Visuais 

 Maio 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


