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ESCOLA E.B. 2º E 3º CICLOS DR. JOÃO DE BARROS 

AGRUPAMENTO DA ZONA URBANA DA FIGUEIRA DA FOZ 

Informação - Prova Extraordinária de Avaliação  

TIC – Tecnologias da Informação e Comunicação 2019 

2.º Ciclo de Ensino Básico 5.º ano de escolaridade 

Portaria n.º 223-A/2018 de 3 de agosto 

O presente documento divulga informação relativa à Prova Extraordinária de Avaliação do 5º ano de 

escolaridade da disciplina de Português, a realizar em 2019, nomeadamente:  

 Objeto de avaliação  

 Caracterização da prova  

 Material  

 Duração  

 Critérios gerais de classificação  

1. Objeto de avaliação 

A prova incide sobre as aprendizagens e competências definidas para o do 5ºano do 2ºciclo do Ensino 

Básico e tem como referencial o Currículo Nacional – Competências Essenciais, emitido pelo Departamento 

de Educação Básica, portaria 223- A/2018 e as Aprendizagens Essenciais/ Domínios em vigor para o referido 

ano. 

2. Caracterização da prova 

O grupo I (prático) avalia: O conhecimento das principais características do PowerPoint; criação de 

apresentações; apresentação de diapositivos; formatações de diapositivos 

A tipologia das questões é de carácter prático, baseando-se nas competências definidas pelo programa 

nacional e respetivos procedimentos adequados à realização de cada tarefa proposta. 

Os itens do enunciado inserem-se nos Domínios: Investigar e Pesquisar; Criar e Inovar. Conforme as 

aprendizagens essenciais para a disciplina de 5ºano de TIC estes domínios são vistos como áreas de trabalho 

que se cruzam e que em conjunto concorrem para o desenvolvimento das competências previstas no Perfil 

dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (ME, 2017). Por isso a cotação da prova é de 100%. A prova é 

composta por um único problema (com várias alíneas) a resolver pelo aluno. 

As provas escritas avaliação são cotadas na escala percentual de 0 a 100, sendo a classificação final das 

provas expressa na escala de níveis de 1 a 5. 

Conforme solicitado na prova o aluno tem de gravar o ficheiro com o nome referido no disco amovível 
fornecido pela escola e no do aluno. O professor vigilante tem de imprimir a prova do disco amovível do aluno, 
colocar a data, tendo o aluno que assinar.  

3. Material 

Material necessário – Caneta azul ou preta, computador e disco amovível. 

4. Duração 

Duração (Minutos): 90 minutos  

5. Critérios de classificação 

a. Todos os itens são de resposta obrigatória. 

b. As perguntas parcialmente corretas correspondem cotações parciais. 

c. Não será atribuída pontuação sempre que o aluno não responda ao pedido do enunciado. 
d. Se o aluno não guardar nenhum ficheiro terá nível 1. 

 


