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SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E DOS ASSUNTOS CULTURAIS 
DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA 

Informação-Prova de Equivalência à Frequência  

TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO       2022 

Código 24 

3.º Ciclo do Ensino Básico 

 
As provas de equivalência à frequência são elaboradas a nível de escola, sob orientação e responsabilidade 

do Conselho Pedagógico, de acordo com o estipulado no art.22.º do Despacho Normativo n.º 7-A/2022 - 

Regulamento das Provas de Avaliação Externa e das Provas de Equivalência à Frequência dos Ensinos Básico 

e Secundário 2021/2022. 

 

1. Objeto da avaliação 

A prova tem por referência as aprendizagens essenciais da disciplina de TIC no ensino básico e permite 

avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, incidindo sobre os 

seguintes domínios: 

• Segurança, responsabilidade e respeito em ambientes digitais 

• Investigar e pesquisar 

• Comunicar e colaborar 

• Criar e inovar 

 

2. Caraterísticas e estrutura 

A prova é constituída por dois cadernos: 

Caderno 1: a prova é realizada no enunciado; 

Caderno 2: a prova é realizada com recurso ao computador. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos domínios do programa ou nos documentos 

orientadores ou à sequência dos seus conteúdos. 

Cada item pode envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos domínios do 

programa. 

A prova inclui itens de seleção (preenchimento de espaços e escolha múltipla), itens de construção 

(resposta curta e resposta restrita) e itens de resolução prática no computador, utilizando um programa de 

folha de cálculo. 
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3. Critérios gerais de classificação 

A prova é cotada para 100 pontos. 

 

Quadro 1 – Distribuição da cotação 

Domínios Cotação 
(pontos de 0 a 100) 

Segurança, Responsabilidade e Respeito em 

Ambientes Digitais 
10 a 20 

Investigar e Pesquisar 10 a 20 

Comunicar e Colaborar 10 a 20 

Criar e Inovar 40 a 70 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. 

 

4. Duração da prova 

A prova tem a duração máxima de 90 minutos com a seguinte distribuição: 

Caderno 1 – 15 minutos 

Caderno 2 – 75 minutos 

Entre a resolução do Caderno 1 e do Caderno 2 haverá um período de 5 minutos, destinado à recolha do 

Caderno 1 e à distribuição do Caderno 2. Durante este período os alunos não poderão sair da sala. 

 

5. Material autorizado 

Como material de escrita apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

Não é permitido o uso de corretor. 

Um computador e dispositivo de armazenamento facultado pela escola. 


