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INFORMAÇÃO-PROVA 
 

Prova Extraordinária de Avaliação (PEA) 
 
DISCIPLINA: TIC Ano letivo 2021/2022 

 

Prova Código: 24   

 

7º Ano de escolaridade - 3.º Ciclo do Ensino Básico 
 

1. Objeto de avaliação  
O presente documento visa divulgar as características da prova extraordinária de avaliação a 
realizar em 2022 pelos alunos que se encontram abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo 
Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de julho, acrescido da Portaria 223-A/2018, de 3 de agosto. 
 

2. Caracterização da prova 
 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  
  Comunicar e colaborar  
  Criar e Inovar  

  
 

3. Critérios de Classificação  
A prova será realizada no próprio computador, é constituída por 2 grupos e é cotada para 100%. A 
componente especifica é classificada numa escala de O (zero) a 100 (vinte) valores, distribuídos do 
seguinte modo: 

 

 

Grupos Temas/conteúdos 
Cotação 

(em percentagem) 

I 

Criar e Inovar / Segurança, 
responsabilidade e respeito em 
ambientes digitais / Investigar e 
Pesquisar / Criar e Inovar. 
Programa: Canva 

50 

II 

Criar e Inovar / Segurança, 
responsabilidade e respeito em 
ambientes digitais / Investigar 
e Pesquisar / Criar e Inovar. 
Programa: Microsoft 
PowerPoint - Apresentações 
Eletrónicas 

50 
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4. 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 porcento. 
 
Itens de construção A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios 
gerais das provas nacionais e dos critérios específicos de classificação apresentados para cada item 
e é expressa por um número inteiro. A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação 
dos critérios gerais e dos critérios específicos de classificação apresentados para cada item. 
 
Não guardar os ficheiros e/ou pastas, no suporte magnético ou ótico invalida a correção das 
mesmas, o que implica a atribuição de zero pontos às referidas questões. É da responsabilidade do 
aluno a gravação sistemática da prova. 
 

5. 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. 
 

6. Duração da Prova  
A prova tem a duração de 90 minutos. 

 
Júri: Anabela Moreira Leite 

        Ana Raquel Teixeira 

       Nelson Oliveira 

 
 

 


