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INTRODUÇÃO
O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à frequência do
ensino básico da disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação a realizar em 2022. As
informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação e do Programa
da disciplina.
O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:







Objeto de avaliação;
Caracterização e estrutura da prova;
Critérios gerais de classificação;
Material;
Duração;
Normas gerais/advertências

1- OBJETO DE AVALIAÇÃO
A disciplina é essencialmente prática e experimental, orientada para a formação de utilizadores
competentes nestas tecnologias.
A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor (Programa e Metas Curriculares
de Tecnologias da Informação e Comunicação do Ensino Básico e Aprendizagens Essenciais) e
permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova prática de duração limitada,
incidindo sobre os domínios seguintes:





Segurança, responsabilidade e respeito em ambientes digitais
Investigar e pesquisar
Comunicar e colaborar
Criar e inovar

da
Diário

2- CARACTERIZAÇÃO E ESTRUTURA DA PROVA
A- Prova Prática
A prova é constituída por um caderno com itens realizados com recurso ao computador. Os
itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos domínios
do programa. A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos domínios.
A prova está organizada em quatro grupos de itens organizados de acordo com a tabela
seguinte:
Grupo
I

Tema

Cotação

Utilizar o processador de texto para responder a
questões relacionadas com:
 Perigos da Internet;

35 Pontos

 Licenças CC;
 Ergonomia
II

Criação de apresentações

35 Pontos

III

Folha de cálculo

30 Pontos

3- CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO
A- Prova Prática
Nos itens de execução poderão ser atribuídas classificações intermédias no caso de imprecisões
de execução. São fatores de desvalorização:




Incoerência da resposta;
Resposta incompleta;
Introdução de fatores alheios à questão;

É classificada com zero pontos qualquer item de execução que não seja realizada de acordo com o
que é pedido.
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 de forma quantitativa.
A resposta a uma questão que utilize corretamente o resultado de uma alínea anterior, ainda que
errado, terá a cotação completa.

4- MATERIAL
É permitida a utilização de:




caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta;
sala do Classroom (criada para a prova);
computador fornecido pela escola na respetiva sala de exame;

5- DURAÇÃO
A prova tem a duração de 90 minutos.

6- NORMAS/ADVERTÊNCIAS
a) O aluno é responsável por guardar sistematicamente as questões realizadas ao longo do exame.
b) No final da prova deverá aguardar pela sua vez para proceder à gravação dos ficheiros e submeter os
links e/ou ficheiros via classroom.
c) É estritamente proibido o uso de telemóvel. Só poderá sair do seu lugar no final dos 90m.
A violação das normas apresentadas implica o encerramento da sessão de trabalho tendo o aluno que
permanecer, na sala, separadamente do computador.

