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Ano Letivo 
2019/2020 

II nn ffoo rr mm aaçç ããoo --PP rr oovv aa   dd ee   EE qq uu ii vv aa ll êê nn cc ii aa   àà   FF rr ee qq uu êê nncc ii aa   
(De acordo com o Capítulo III, Artigo 23º do Despacho Normativo n.º 3-A/2020, de 05 de março de 2020) 

Curso(s)/Componente de Formação: 

  

 X Científico-Humanístico   Tecnológico 

  

  

  Geral  X Específica   Geral   Científica   Tecnológica 

  

Código de Exame e Disciplina: 318 – Oficina Multimédia B 

Ano(s) de Escolaridade: 12º ano  

Duração da Prova: 120 minutos  
 

Este documento apresenta informação sobre a prova de Oficina de Multimédia B, do 12º ano de 

Escolaridade, do Curso Científico-Humanístico de Artes Visuais. As informações apresentadas neste 

documento não dispensam a consulta do programa da disciplina e de toda a legislação em vigor.  

 

A PROVA É ESTRUTURADA DE MODO A AVALIAR AS COMPETÊNCIAS DOS 

EXAMINANDOS NOS SEGUINTES DOMÍNIOS: 

• Domínio dos conceitos e procedimentos técnicos de base; 

• Domínio das ferramentas de tratamento e produção de material digital multimédia;  

• Autonomia nos conceitos implementados de forma particular em diferentes ferramentas 

informáticas, permitindo uma capacidade de adaptação às diferentes aplicações e ambientes 

digitais de produção multimédia; 

• Capacidade de integração de conhecimentos de diferentes áreas, numa perspetiva 

multidisciplinar global; 

• Capacidade de planificação e desenvolvimento de projetos multimédia de pequena 

dimensão.  
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CARACTERIZAÇÃO/ESTRUTURA DA PROVA 

A Prova de Oficina de Multimédia B tem uma natureza eminentemente prática, apresentando dois 

grupos distintos:  

Grupo I:  

- Criação de material digital para projetos multimédia (criação de imagem digital estática). 

Grupo II:  

- Concretizar/Resolver um pequeno projeto multimédia [apresentação, página/site, animação, 

Cartaz…], envolvendo e integrando alguns dos componentes multimédia;  

- Planificar um projeto respeitando a metodologia de projeto; 

- Conceber um produto digital. 

GRUPOS E COTAÇÕES   

  GRUPO I ........................................................................  80 pontos 

  GRUPO II .....................................................................  120 pontos 

 

 TOTAL  ....................  200 pontos 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

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, previsto 

na grelha de classificação.  

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

A correção da prova deverá ter em consideração:  

 O raciocínio e o conhecimento cognitivo que estiveram na base da solução do problema;  

 O domínio de procedimentos e aplicação de técnicas com adequação e correção;  

 A resolução das várias etapas do problema, mesmo que a solução final não tenha sido atingida;  

 A capacidade de recriar, inventar ou transformar formas ou imagens;  

 A representação e tratamento criativo da proposta;  
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 A capacidade de dominar as diferentes fases metodológicas de desenvolvimento de um projeto;  

 A apresentação do trabalho.  

 

 

MATERIAL A UTILIZAR 

 O aluno apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 

azul ou preta.  

 O material fornecido pela escola é o computador, com as aplicações necessárias à execução da 

prova e um CD/Pen.  

− Todos os ficheiros criados no computador pelo aluno devem ser gravados no CD/Pen.  

− A gravação dos ficheiros no CD/Pen é da responsabilidade do aluno. 

 

 

Data de publicação: 

25 de maio de 2020 

 


