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INFORMAÇÃO: PROVA DE  EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

 

DISCIPLINA/PROVA: TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 

PROVA 24 

                                                                   2022 

 

 

3º Ciclo do Ensino do Básico (Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho) 

 

O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 3.º Ciclo 

da disciplina de TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, do 9º ano de escolaridade, a realizar 

em 2022, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critérios gerais de classificação 

• Material 

• Duração 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o programa e as aprendizagens essenciais da disciplina de TIC 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. 

 

Caracterização da prova 

A prova é escrita. 

Durante a execução da prova o aluno terá de saber utilizar convenientemente um computador e 

respetivas aplicações nele disponibilizadas para executar as tarefas propostas, nomeadamente: 

     • Realizar as tarefas no computador utilizando um programa de realidade aumentada e um 

ambiente de programação (ferramentas de criação de artefactos digitais criativos). 
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O aluno terá de utilizar a folha de prova para responder às tarefas propostas, nomeadamente: 

     • Indicar os objetos utilizados na tarefa (imagens, vídeos, textos, etc.) 

     • Desenhar as ligações entre as cenas utilizadas no programa; 

     • Transcrever as operações efetuadas no programa, indicando: 

        - tipos de cenas; 

        - categorias de objetos; 

        - tipos de transições. 

 

A prova é cotada para 100 pontos: 

     • Segurança, responsabilidade e respeito em ambientes digitais / Investigar e pesquisar: 10 pontos; 

     • Comunicar e Colaborar: 10 pontos; 

     • Criar e Inovar: 80 pontos. 

 

Critérios gerais de classificação 

A classificação a atribuir a cada item é obrigatoriamente:  

      Um número inteiro; 

      Um dos valores resultantes da aplicação dos critérios gerais e específicos de classificação e 

previstos na respetiva grelha de classificação; 

      O cumprimento escrupuloso das indicações fornecidas para a realização da prova; 

      Execução rigorosa das tarefas pedidas; 

      A deliberada inutilização dos recursos provoca a anulação de questões e eventualmente da prova; 

      A execução de uma questão que utilize corretamente o resultado de uma alínea anterior, ainda 

que errado, terá a cotação completa. 

 

 

Material autorizado 

Caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta; 

Folha de resposta/folha de teste; 

Computador da sala de TIC, com todo o software necessário instalado; 

Ligação à Internet. 

 

Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos (sem tolerância). 

 


