Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares
Direção de Serviços da Região Centro

INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA

PROVA 66 | TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
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2º Ciclo do Ensino Básico
O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 2º Ciclo da disciplina
de TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO a realizar em 2020, nomeadamente:
• Objeto de avaliação
• Características e estrutura de prova
• Critérios gerais de classificação
• Material autorizado
• Duração

Objeto de avaliação
A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor (Programa e Metas Curriculares de Tecnologias
de Informação e Comunicação do Ensino Básico e Aprendizagens Essenciais) e permite avaliar a aprendizagem
passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, incidindo sobre os temas seguintes:
- Segurança, responsabilidade e respeito em ambientes digitais
- Investigar e pesquisar
- Comunicar e colaborar
- Processador de texto
- Apresentações Multimédia

Características e estrutura de prova
A prova é constituída por dois grupos, sendo cotada para 100 pontos:
- Grupo I – Aplicações que permitam a comunicação (50 pontos)
- Grupo II – Software de processamento de texto/software de partilha de documentos (50 pontos)

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 e é expressa por um número inteiro, previsto na grelha de
classificação. Se os ficheiros/pastas, utilizados e criados durante a prova, não se encontrarem na pasta indicada
no enunciado da prova, subentende-se que não foram criados ou, então, que foram eliminados pelo aluno e aí
serão classificadas com zero pontos.

Material autorizado
Tendo em conta que a prova é realizada no computador, o aluno deve ser portador de uma caneta ou
esferográfica de tinta indelével, azul ou preta, para preencher o cabeçalho do enunciado da prova.

Duração
A prova tem a duração de 90 minutos.

Aprovado em Conselho Pedagógico
19/ 05/ 2020
______________________________________________________
(O Diretor)
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