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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

DA MEALHADA 

 

PROVA ESCRITA 

▪ 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 
domínios seguintes:  

• Segurança, responsabilidade e respeito em ambientes digitais  

• Investigar e pesquisar  

• Comunicar e colaborar  

• Criar e inovar  

▪ Características e Estrutura  
A prova é constituída por 1 caderno com questões relacionadas com os conteúdos lecionados ao longo 

do semestre e será realizada no computador. Será facultado um ficheiro onde o aluno realizará a prova. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos domínios ou dos respetivos conteúdos 

nos documentos curriculares.  

▪ Critérios Gerais de Classificação  
A prova é cotada para 100 pontos.  

▪ Material Autorizado  
É permitida a utilização de:  

• caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta;  

• pen onde será guardada a prova (facultada pela escola);  

• computador fornecido pela escola na respetiva sala de exame  

Não é permitido o uso de corretor.  

▪ Duração  
A prova tem a duração de 90 minutos.  

▪ Normas/Advertências  
1. O aluno é responsável por guardar sistematicamente as questões realizadas ao longo do exame.  

2. No final da prova deverá aguardar pela sua vez para proceder à gravação dos ficheiros em prova 

para o suporte digital em pen e respetiva confirmação.  

3. É estritamente proibido:  

a. O uso de Internet ou intranet da escola 

b. Ligar qualquer dispositivo externo ao computador  

c. Levantar-se do lugar sem ser no final dos 90 min.  

A violação das normas apresentadas implica o encerramento da sessão de trabalho tendo o aluno que 

permanecer, na sala, separadamente do computador. 


