PROVA EXTRAORDINÁRIA DE AVALIAÇÃO
TIC - Tecnologias de Informação e Comunicação
Prova escrita
3º ciclo do Ensino Básico (8º ano)

maio de 2022

INFORMAÇÃO-PROVA
O presente documento divulga informação relativa à Prova Extraordinária de Avaliação
do 8º ano, a realizar em 2022, nomeadamente:
●
●
●
●
●

Objeto de avaliação da prova
Material
Duração
Caraterização da prova: estrutura e cotações
Critérios gerais de classificação

Objeto de avaliação da prova
A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as
“Aprendizagens Essenciais”. Permite avaliar as aprendizagens passíveis de avaliação numa
prova escrita de duração limitada, incidindo sobre os domínios / as aprendizagens essenciais
seguintes:
Domínios

Comunicar e colaborar

Investigar e Pesquisar / Segurança,
Responsabilidade e respeito em
ambientes digitais

Aprendizagens Essenciais
● Utilizar as ferramentas de comunicação
(correio eletrónico, mensagens instantâneas, sala de
chat, fórum, áudio/videoconferência, redes sociais,
padlet)
● Comunicar na internet
● Uso da linguagem e adequação linguística
(Linguagem formal e informal)
● Pesquisa e análise de informação (Modelo de
pesquisa Big6, direitos de autor, Licenciamento
Creative Commons)
● Gestão da Informação
● Segurança dos dados (palavras-passes,
proteger computador de todo o tipo de malware e
instruções, proteger dados pessoais, cópia de
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Domínios

Aprendizagens Essenciais
segurança)
● Armazenamento de dados localmente e na
internet
● Sistema Operativo - Windows
● Canva
● Páginas Web

Criar e inovar

Material
Só é permitido o uso de caneta ou esferográfica de tinta indelével azul ou preta.
Não é permitido o uso de lápis na folha de resposta.
Não é permitido o uso de corretor.

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

Caraterização da prova: estrutura e distribuição das cotações
Grupo

Itens

Distribuição
de cotações

Tipologia dos itens

Grupo I - Comunicar e
colaborar
Grupo II - Investigar e
Pesquisar / Segurança,
Responsabilidade e
respeito em ambientes
digitais

25 a 35
Associação/correspondência
Seleção

Grupo III - Criar e inovar

Escolha múltipla

25 a 35

30 a 50
Total

100

Critérios gerais de classificação
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos
critérios específicos apresentados para cada item.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com
zero pontos.
São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada uma resposta incorreta
e/ou mais do que uma opção.
Não há lugar a classificações intermédias.
Todas as questões serão de resposta obrigatória.
Espinho e Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira, 16 de maio de 2022
Informação-Prova Extraordinária de Avaliação de TIC - 8ºano

AEML – Ano letivo 2021-22

