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1. Objeto de avaliação (Objetivos e Conteúdos)
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
e prática de duração limitada, incidindo sobre os domínios/conteúdos seguintes:


Segurança, responsabilidade e respeito em ambientes digitais



Investigar e pesquisar



Comunicar e Colaborar



Criar e Inovar

Domínio: Segurança, Responsabilidade e Respeito em Ambientes Digitais
•

Participação

de

forma

esclarecida

e

adequada

em

diversos

contextos,

desenvolvendo uma conduta crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias,
ambientes e serviços digitais, respeitando as normas de utilização das TIC, dos
direitos de autor e de propriedade intelectual dos recursos e conteúdos que
mobilizam nas diversas atividades, diferentes áreas curriculares e no dia a dia.
•

Preocupação na salvaguarda de publicação e/ou divulgação de dados pessoais ou
de outros.

•

Sentido comunitário e de cidadania interventiva.

•

Comportamento adequado na utilização das redes sociais.

Domínio: Investigar e Pesquisar
•

Métodos de trabalho, de pesquisa e de investigação com a utilização das
tecnologias. Seleção e análise crítica da informação no contexto de atividades
investigativas. Referenciação bibliográfica.
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Domínio: Comunicar e Colaborar
•

Regras de comunicação em ambientes digitais, em situações reais ou simuladas,
utilizando meios e recursos digitais. Apresentação e partilha dos produtos
desenvolvidos.

Domínio: Criar e Inovar
•

Criação de conteúdos com recurso a aplicações digitais adequadas a cada situação,
com ênfase à criação e publicação online, mobilizando as normas relacionadas com
os direitos de autor, licenciamento e recomendações para a acessibilidade e o
combate ao plágio.

2. Estrutura/Cotações
A prova apresenta três grupos de itens.
Nos Grupos I e II, com itens de seleção (escolha múltipla; verdadeiro ou falso;
correspondência de espaços) avalia-se as aprendizagens nos domínios Segurança,
responsabilidade e respeito em ambientes digitais, Investigar e pesquisar e Comunicar e
Colaborar.
Nos Grupos III e IV, com itens de respostas no computador, avaliam-se as aprendizagens
nos domínios, Investigar e pesquisar, Comunicar e Colaborar e Criar e Inovar.

Quadro 1
Parte
Escrita em
suporte de
papel
Resolução no
computador

Estrutura

Cotação
(pontos)

Grupo I – Questões de escolha múltipla

30

Grupo II – Questões de escolha Verdadeiro/Falso

30

Grupo III – Criação de uma apresentação multimédia

20

Grupo IV – Criação de um sítio web (Google Sites/Wix)

20

3. Critérios 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. As respostas ilegíveis são classificadas com zero pontos.
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Itens de seleção
Nos itens de seleção, qualquer resposta indicada de forma equívoca, por exemplo,
fornecendo mais elementos do que o(s) pedido(s), é classificada com zero pontos.

Itens de resposta no computador
Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta no computador
apresentam- se organizados por níveis de desempenho relativo à realização das atividades
produzidas no programa informático correspondente.
O afastamento integral dos aspetos do conteúdo implica que a resposta seja classificada
com zero pontos.

4. Duração
A prova tem a duração de 90 minutos, distribuídos da seguinte forma:
• Parte escrita em suporte de papel – 30 minutos.
• Parte de resolução no computador – 60 minutos.
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