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Escola Básica dos 2º e 3º ciclos Soeiro Pereira Gomes 

 

INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

Arte e Tecnologia Digital                                                             Maio de 2022 

Prova 24 | 2022 

3º Ciclo do Ensino Básico  

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência da frequência do 3º ciclo 

da disciplina de Arte e Tecnologia Digital, a realizar em 2022, nomeadamente:  

● Objeto de avaliação 

● Caracterização da prova 

● Material 

● Duração 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e o Plano 

Curricular da Disciplina de Arte e Tecnologia Digital e permite avaliar a aprendizagem passível de 

avaliação numa prova escrita e prática de duração limitada, incidindo sobre quatro domínios de 

referência:  

● Segurança, responsabilidade e respeito em ambientes digitais 

● Investigar e pesquisar 

● Interpretar, comunicar e colaborar 

● Criar e inovar 

 

Caracterização da prova 

A prova é constituída por duas componentes (escrita e prática), sendo formada por dois cadernos. 

O Caderno 1 é respeitante à componente escrita e, o Caderno 2, é respeitante à componente 

prática.  

Na resolução do Caderno 1, as respostas são registadas no enunciado da prova e inclui itens de 

seleção (por exemplo, escolha múltipla, correspondência e/ou verdadeiro/falso).  

Na resolução do Caderno 2, a prova é realizada no computador. 

Cada caderno será cotado para 100 pontos e a avaliação final da prova será obtida através da 

média aritmética dos pontos dos dois cadernos. 
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Para a realização da prova será facultado um endereço de correio eletrónico e respetiva palavra 

passe. No final da prova a palavra passe será alterada. 

 

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

nos planos curriculares. 

Os itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que uma das unidades do 

programa e do ciclo.  

A prova é cotada para 100 pontos. 

 

 

Material 

No caderno 1, como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta 

indelével, azul ou preta.  

Não é permitido o uso de corretor. 

No caderno 2, apenas é possível usar como material o computador da sala de aula fornecido para 

a realização da prova. 

As respostas são realizadas em plataformas eletrónicas, gravadas nos formatos solicitados e 

enviadas através de um email fornecido pelo júri. 

No enunciado são transmitidas todas as informações necessárias para a realização das tarefas e 

acesso às plataformas. 

 

Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos: 30 minutos para o caderno 1 e 60 minutos para o caderno 2. 


