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O presente documento divulga informação relativa à Prova Extraordinária de Avaliação do 7º ano da
disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação, nomeadamente:
 Objeto de avaliação
 Caraterização da prova
 Tipologia, número de itens e cotação
 Critérios Gerais de Classificação
 Material
 Duração

Objeto de avaliação
A prova extraordinária de avaliação tem por referência as Aprendizagens Essenciais do Ensino Básico, apenas
do 7.º ano de escolaridade, em vigor no presente ano letivo.
A prova permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita e prática de duração
limitada.

Caraterização da prova
A prova é cotada para 100 pontos.
A prova tem componente escrita e prática com uma ponderação de 100%.
A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos domínios do programa ou à sequência dos
seus conteúdos.
Os itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos domínios do programa.
A prova tem por referência os conhecimentos e as capacidades enunciados nas Metas Curriculares de TIC e
no Programa de TIC em vigor para o 3º Ciclo do Ensino Básico (7º ano):
 Segurança, responsabilidade e respeito em ambientes digitais
 Investigar e Pesquisar
 Colaborar e Comunicar
 Criar e Inovar
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A valorização dos temas apresenta-se no seguinte quadro:
Grupos
I
II
III

Cotação (em
pontos)

Temas/Conteúdos
Segurança, responsabilidade e respeito em ambientes digitais / Investigar e
pesquisar
Colaborar e comunicar
Criar e Inovar
Programas: Edição de imagem com Canva online e Edição de vídeo com
Clipchamp online
Total

10
10
80
100

Tipologia, número de itens e cotação
A prova será composta por três grupos:
 Grupo I – Perguntas de resposta aberta.
 Grupo II – Perguntas de resposta aberta.
 Grupo III – PRÁTICA: Edição de imagem com Canva online; e, Edição de vídeo com Clipchamp online.

Critérios Gerais de Classificação
 A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios
específicos de classificação apresentados para cada item.
 As respostas ilegíveis são classificadas com zero por cento.
 Na parte prática, o não guardar dos ficheiros e/ou pastas na pen drive que acompanha a prova,
implica a atribuição de zero pontos às referidas questões.
 É da responsabilidade do aluno a gravação sistemática da parte prática.

Material
 O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
 Não é permitido o uso de corretor.
 Será fornecido e autorizado o uso de um computador com ligação à Internet e o software
especificado no enunciado da prova.

Duração
A prova tem a duração de 90 minutos, sem tolerância.
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