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_____/_____/2022
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(Presidente do C. Pedagógico / Diretora do
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INFORMAÇÃO - PROVA EXTRAORDINÁRIA DE AVALIAÇÃO (PEA) - Ano letivo 2021/2022
Ao abrigo do artigo 34.º da Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto
Duração da prova

:

90 minutos

Tecnologias de Informação e da Comunicação – 7.º ano

Ano letivo 2021/ /2022

1. Objeto de avaliação

Unidades temáticas
1. Edição de imagem,

2. Edição vídeo e som;

Conteúdos
●
●
●
●
●
●
●
●

Gestão de projeto de imagem
Transferir imagens capturadas para o computador
Utilizar e gerir camadas
Manipulação de imagens
Transferir vídeo capturado para o computador
Gerir projeto de vídeo
Aplicar efeitos de vídeo e som num projeto
Capturar áudio a partir do microfone

Aprendizagens Essenciais / Competências
Diferenciar as potencialidades e os constrangimentos de diferentes estratégias e
aplicações para apoiar a criatividade e a inovação, aplicando critérios de análise
pertinentes, previamente validados.

2. Caracterização e estrutura da prova, critérios gerais de avaliação, cotações e material necessário
Caracterização e estrutura da Prova
Critérios gerais de classificação da prova
A prova é realizada com recurso ao computador. Durante a execução
da prova o aluno terá de saber utilizar convenientemente um
computador e respetivas aplicações nele disponibilizadas para executar
as tarefas propostas, nomeadamente:
• Responder a questões práticas de resolução no computador utilizando
programas de:
1. Edição de imagem,
2. Edição vídeo e som;
A prova é cotada para 100 pontos.

A prova é composta por 2 grupos (cada grupo pode conter
várias alíneas). Cada grupo é independente um dos outro.
Os critérios específicos de classificação serão publicados antes
da realização da prova, em simultâneo com as instruções de
realização.

Cotações
Grupo

Cotação

Edição de
imagem,

30 pontos

Edição vídeo e
som;

70 pontos

Material necessário
Computador da sala de
informática;

