AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OLIVEIRA DO HOSPITAL
INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA
CICLO
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3.º CICLO
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DA

INFORMAÇÃO

E

COMUNICAÇÃO

CÓDIGO

24

ANO DE ESCOLARIDADE

9.º ANO

TIPO DE PROVA

ESCRITA

DURAÇÃO DA PROVA/EXAME

90 MINUTOS

TOLERÂNCIA DA PROVA/EXAME

S/ TOLERÂNCIA

1. OBJETO DE AVALIAÇÃO

A prova tem por referência o documento oficial de Aprendizagens Essenciais da
disciplina deTecnologias de Informação e Comunicação, que se organizam em quatro
domínios de trabalho:
 Segurança, Responsabilidade e Respeito em Ambientes Digitais;
 Investigar e Pesquisar;
 Colaborar e Comunicar;
 Criar e Inovar.

2. CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA

A prova é constituída por um caderno com as questões a realizar, organizadas em 4
grupos.
O aluno realiza a prova num computador, com acesso à Internet. No final da prova o
aluno deverá proceder à gravação dos ficheiros numa pen-drive (disponibilizada pela
escola) e enviá-los para a conta de email da equipa responsável pela prova que será
disponibilizado na altura.
Alguns dos itens podem envolver a mobilização de conhecimentos relativos a mais do
que um dos domínios.
A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas ou dos respetivos
conteúdos nos documentos curriculares.
A prova é cotada para 100 pontos. A valorização de cada domínio é apresentado na
tabela em seguida.
1

Quadro 1 – Valorização relativa dos domínios
Domínios

Grupo

Cotação
(em pontos)

I

Segurança, responsabilidade e respeito em ambientes
digitais

10

II

Investigar e pesquisar

20

III

Comunicar e colaborar

20

IV

Criar e Inovar

50

As questões dos grupos I, II e III serão de resposta do tipo Verdadeiro\Falso, ligação ou
preenchimento de espaços. No Grupo 4, as questões serão realizadas no computador e
utilizando as aplicações:
 Processamento de texto – 10 pontos
 Folha de Cálculo – 30 pontos
 Desenvolvimento aplicações para dispositivos móveis – 10 pontos
Para a concretização dos documentos pedidos na prova, o aluno utilizará também um
browser para acesso à Internet, não podendo, em situação alguma, utilizar a Internet
para comunicar com outras pessoas durante a realização da prova.

3. CRITÉRIOS GERAIS

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.

4. DURAÇÃO

90 minutos, sem tolerância.
O aluno não poderá sair da sala até que o professor vigilante verifique se os ficheiros
criados pelo aluno estão gravados na pen-drive e enviados para o endereço de email
indicado.

5. MATERIAL AUTORIZADO

Computador com ligação à Internet disponibilizado pela escola, Caneta ou
esferográfica de tinta azul ou preta.
Aprovada em Conselho Pedagógico em 18/05/2022
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