
 

                                             ESCOLA SECUNDÁRIA FERREIRA DIAS, AGUALVA-SINTRA 

                     MATRIZ DA PROVA DE AVALIAÇÃO INTERNA NA MODALIDADE NÃO PRESENCIAL DE 

                  OFICINA DE MULTIMÉDIA B 
                    Ensino Recorrente por Módulos – 12.º Ano de Escolaridade 

 

Duração da prova: 135 minutos                                                                                                                                                Módulos 1, 2 e 3                  
                                                                                                                                                     

COMPETÊNCIAS/ 

/ OBJETIVOS 

 

CONTEÚDOS 

 

ESTRUTURA  

 

COTAÇÕES 

 

CRITÉRIOS DE 

CLASSIFICAÇÃO 
 
 

- Domínio dos conceitos e procedimentos 
técnicos de base na área das TIC.  

- 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 interligação de meios 
diferenciados para a criação de um todo 
coerente no na forma, no conteúdo e na 
narrativa final.  

- Capacidade de integração de 
conhecimentos de diferentes áreas, numa 
perspetiva multidisciplinar global.  

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

- Capacidade de comunicação audiovisual 
das suas ideias.  
 

 

 

- Texto  

- Imagem digital:  

desenho vetorial; manipulação de 

imagem 

- Som digital  

- Vídeo digital  

- Animação  

- Integração multimédia  

- Tópicos sobre gestão de projetos 

multimédia: a escrita do guião; 

grupo-alvo; o documento de 

referência; fases de 

desenvolvimento. 
 

 

 

A Prova de Oficina de 
Multimédia B é constituída 
por um de dois exercícios:  
 
Exercício 1 – Desenho 
vetorial (Inkscape) 
ou  

Exercício 2 – Desenho 
Bitmap (Photoshop) 
 
Como a disciplina tem 
uma natureza 
eminentemente prática, o 
exercício apresenta duas 
partes distintas:  
 
1.ª Parte: Planificação de 
um pequeno Projeto de 
Multimédia  
 
2.ª Parte: Realização do 
Projeto de Multimédia  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.ª Parte: 
50 pontos 
 
 
2.ª Parte: 
150 pontos 
 
 
Total: 
200 pontos 
 

 
 

 

1.ª Parte:  
- Capacidade de planificação de 
projetos de multimédia de pequena 
dimensão; 
- Coerência conceptual e formal;  
- Capacidade de análise e 
representação.  
 
 
2.ª Parte:  
Realização do Projeto Multimédia  
- Domínio das ferramentas de 
tratamento e produção de material 
digital multimédia; 
- Capacidade de interligação de meios 
diferenciados para a criação de um 
todo coerente na forma, no conteúdo e 
na narrativa final – Criatividade; 
- Capacidade de comunicação 
audiovisual das suas ideias; 
- Salvar e gravar documentos; 
- Relatório final 
 

                                                                                                                                                     Aprovado em reunião de Conselho Pedagógico de  28 / 11 / 2017 


