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INFORMAÇÃO- PROVA EXTRAORDINÁRIA DE AVALIAÇÃO 

TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

 

2022 

 

7.º Ano 

 

3º Ciclo do Ensino Básico  

(Portaria n.o 223-A/2018, de 3 de agosto) 

 

TIPO DE PROVA: ESCRITA 

 

 

O presente documento visa divulgar as características da prova extraordinária de avaliação para classificação 

anual de frequência do sétimo ano do 3.º Ciclo 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 em vigor. 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

• Objeto de avaliação; 

• Características e estrutura; 

• Critérios gerais de classificação; 

• Material autorizado; 

• Duração. 

 

 

Objeto de avaliação  

A prova tem por referência os conteúdos enquadrados no programa da disciplina e as Aprendizagens 

Essenciais de Tecnologias de Informação e Comunicação do 7.º Ano do Ensino Básico e permite avaliar 

a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, incidindo sobre os 

domínios seguintes: 

• Segurança, responsabilidade e respeito em ambientes digitais 

• Investigar e pesquisar 

• Comunicar e Colaborar 

• Criar e Inovar 
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Características e estrutura 

A prova é constituída por questões relacionadas com os conteúdos da disciplina. A sequência dos itens 

pode não corresponder à sequência dos domínios ou dos respetivos conteúdos nos documentos 

curriculares. Durante a execução da prova o aluno terá de executar as tarefas propostas, mediante a 

seguinte estrutura e distribuição de cotações: 

GRUPO TIPOLOGIA COTAÇÕES 

Grupo I - Comunicar e colaborar 
Verdadeiro e Falso; 

Escolha múltipla; 

Preenchimento de 

espaços; 

Resposta curta. 

25 a 35 

Grupo II - Investigar e Pesquisar / Segurança, 

Responsabilidade e respeito em ambientes 

digitais 

25 a 35 

Grupo III - Criar e inovar 35 a 50 

Total 100 

 

 

Critérios gerais de classificação 

A prova é cotada para 100 pontos. 

Não será atribuída qualquer pontuação a respostas cujo conteúdo seja considerado inadequado às 

respetivas questões. 

Nas questões cuja resposta seja escolha múltipla apenas se considera como válida uma única opção. 

Caso o aluno opte por mais que uma resposta, a cotação dessa questão será considerada nula.  

Nos itens de verdadeiro / falso, de associação e de correspondência, a classificação a atribuir tem em 

conta o nível de desempenho revelado na resposta.  

Nas questões de resposta construída curta ou longa a avaliação terá em conta: a adequação da resposta 

à questão; a correção científica; a clareza da resposta; a estrutura da resposta. 

 

 

Material autorizado 

Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 

indelével, azul ou preta. Não é permitido o uso de corretor. 

 

 

Duração 
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A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

 
Aprovada em Conselho Pedagógico, reunido a ____ de ____________ de 2022 

 

O Coordenador de Departamento 

 

O Presidente do Conselho Pedagógico 

 

___________________________ 

 

_____________________________ 

(Sérgio Rito) (Fernanda Bica) 

 
 


