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2º ciclo do ensino básico 
___________________________________________________________________________ 
 
INTRODUÇÃO 

O presente documento divulga informação relativa à Prova Extraordinária de Avaliação da disciplina 

de TIC, 6º ano, a realizar em 2020, nomeadamente: 

▪ Objeto de avaliação 

▪ Conteúdos 

▪ Estrutura e cotações 

▪ Critérios gerais de classificação 

▪ Material 

▪ Duração 

 
 
 

1. OBJETIVOS 

A prova extraordinária de avaliação abrange o programa do 6.º ano (ano curricular em causa) e 

permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova prática de duração limitada. 

• Formatação de documentos em plataformas digitais 

• Pesquisa de informação de uma forma segura 

• Criação de imagens em diferentes extensões 

• Formatação de objetos 

• Segurança em ambientes digitais 

 

 

2. CONTEÚDOS 

Tema/Domínio Conteúdos/aprendizagens 

Segurança, responsabilidade e 
respeito em ambientes digitais 

Consciencialização da utilização dos meios digitais 
Entender as regras para a criação de palavras-chave seguras 

Investigar e pesquisar 

Pesquisa de informação 
Formular questões que permitam orientar a recolha de dados ou 
informações pertinentes 
Conhecer as potencialidades e principais funcionalidades de 
aplicações para apoiar o processo de investigação e pesquisa online 
Utilizar o computador e outros dispositivos digitais, de forma a 
permitir a organização e a gestão da informação. 

Colaborar e comunicar 

Escolha dos meios mais adequados para a realização de 
trabalhos 
Formatação de texto 
Utilização de ferramentas mais assertivas para a comunicação 
mais segura  

Criar e inovar 
Produção de atividades para exprimir o conhecimento em 
ambientes digitais 
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3. ESTRUTURA E COTAÇÕES 
 

▪ A prova é realizada no computador 

▪ A prova é cotada para 100 pontos e é constituída por (4 grupos) grupos 

▪ A valorização dos domínios da prova apresenta-se no Quadro 1 

▪ A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1 

Quadro 1 – Valorização dos temas/domínios 

Grupos Tema/Domínio 
Cotação 

(em pontos) 

I 
Segurança, responsabilidade e respeito em 
ambientes digitais 

25 

II Investigar e pesquisar 25 

III Colaborar e comunicar 25 

IV Criar e inovar 25 

 

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 e é expressa por um número inteiro.  

As respostas que não sejam pedidas, são classificadas com zero pontos. 

 

5. MATERIAL 

O aluno realiza a prova no computador, pode usar a internet. 

A prova será impressa e assinada pelo aluno. 

 

6. DURAÇÃO 

A prova tem a duração de 90 minutos. 


