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Tecnologias da Informação e 

Comunicação 

 Para: 

 Reprografias 

Prova 66| 2022  Portal do Agrupamento 

Tipo de Prova – Escrita  Diretores de Turma 

2.º Ciclo do Ensino Básico 

Despacho Normativo 7-A/2022, de 24 de março 

 

 Associação de Pais e Encarregados de Educação 

 Biblioteca /CRE 

 

Esta informação dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

•• Objeto de avaliação; 

•• Caracterização da Prova; 

•• Material autorizado; 

•• Duração; 

•• Critérios gerais de classificação. 

  

Objeto da Avaliação 

A prova tem por referência a documentação legal em vigor. 

A prova desta disciplina permite avaliar as aprendizagens e os conteúdos enquadrados no programa da 

disciplina, tendo por referência as aprendizagens essenciais englobando os domínios da Segurança, 

responsabilidade e respeito em ambientes digitais; Investigar e pesquisar; Comunicar e colaborar; Criar e 

inovar do 5.º e 6.º anos. 

 

Caracterização da Prova 

A prova é de caráter escrito. 

Estrutura-se em quatro grupos, em que cada um apresenta a aplicação dos conhecimento lecionados, através 

da resposta a diversas questões teóricas - ver esquema. 

Esquema – Valorização relativa dos domínios e dos conteúdos 

                    Domínios Conteúdos Cotações (em pontos) 

GRUPO I 

SEGURANÇA, RESPONSABILIDADE E 

RESPEITO EM AMBIENTES DIGITAIS 

- Impacto das TIC 

- Comportamentos seguros 

- Direitos de autor 

 

10 pontos 

 

GRUPO II 

INVESTIGAR E PESQUISAR 

- Metodologia de trabalho 

- Navegadores e navegar 

- Pesquisar 

 

10 pontos 
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GRUPO III 

COMUNICAR E COLABORAR 

- Sistemas de gestão 

de aprendizagem 

- Comunicar e colaborar 

25 pontos 

 

GRUPO IV  

CRIAR E INOVAR 

- Processamento de texto 

- Apresentações multimédia 

- Programação 

 

55 pontos 

Nota: As questões serão do tipo, escolha múltipla e/ou verdadeiro ou falso e/ou preenchimento de 

espaços e/ou correspondência. 

 

Material 

O aluno apenas pode usar, material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta e não 

é permitido o uso de corretor. As respostas são executadas no enunciado fornecido pelo estabelecimento de 

ensino. 

 

Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos sem tolerância. 

 

Critérios de Classificação 

A classificação a atribuir a cada questão resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos 

de classificação de desempenho apresentados para cada item. As respostas ilegíveis são classificadas com 

zero pontos. 

 


