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INFORMAÇÃO Prova De Equivalência À Frequência 

 

Programação e Robótica              PROVA 97 

3º Ciclo do Ensino Básico 

Tipo de Prova - Prática  2022 

 

1. Objeto de Avaliação 

A prova tem por referência a proposta para a criação da disciplina em articulação com o perfil dos 

alunos, bem como as Planificações anuais da disciplina dos anos letivos de 2019/2020 até ao corrente 

ano letivo de 2021/2022 e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova prática de 

duração limitada, incidindo sobre os temas seguintes:   

● Programação de robôs Lego WeDo 2.0 utilizando a Plataforma Scratch 3.0 

● Programação de robôs Lego Mindstorm Education EV3 utilizando a Plataforma OpenRoberta 

● Programação de placas micro:bit utilizando a plataforma makecode.microbit.org  

 

2. Caracterização da prova 

A prova é constituída por um caderno que engloba questões práticas de resolução no computador. 

As questões de resolução no computador são realizadas com recurso ao computador, nas respetivas 

plataformas de programação, sendo posteriormente descarregadas para o computador e gravadas em 

Pen Drive.  

 

Durante a execução de todas as questões práticas de resolução no computador, o aluno terá de 

saber utilizar convenientemente um computador e respetivas aplicações nele disponibilizadas para 

executar as tarefas solicitadas.  
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As respostas aos itens podem requerer a mobilização articulada de conteúdos relativos a mais do 

que um dos temas. 

 

3. Critérios gerais de avaliação 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios 

específicos de classificação estabelecidos para cada item e é expressa por um número inteiro. 

A prova será classificada numa escala de 0 a 100%. 

 

Para todas as questões da prova consideram-se os seguintes critérios gerais: 

● Questões 100% corretas – 100% da cotação da questão 

● Questões parcialmente corretas – cotação atribuída de acordo com os critérios 

específicos de correção 

● Questões 0% corretas – 0% da cotação da questão 

 

Considera-se ainda a seguinte distribuição da cotação pelos vários temas abordados:   

● Programação Lego WeDo 2.0 na Plataforma Scratch 3.0 - 30%  

● Programação Lego Mindstorm Education EV3 na Plataforma OpenRoberta - 30% 

● Programação micro:bit na plataforma makecode.microbit.org - 40% 

 

4. Material 

Apenas é permitido o uso de caneta ou esferográfica de cor azul ou preta para preenchimento do 

cabeçalho. 

Folha de resposta (a distribuir pelo Secretariado de Exames) 

Uma Pen Drive (a distribuir pelo Secretariado de Exames) para gravação das provas de todos os 

alunos presentes. 

Computador com Internet para aceder às plataformas de Programação. 

 

5. Duração 
 

45 minutos 

Os alunos deverão confirmar que a sua prova está devidamente gravada na Pen Drive. De seguida 

devem acompanhar os Professores Vigilantes ao Secretariado de Exames para que a sua prova seja impressa, 

em duplicado (conforme o ponto 2 do artigo 30º do Despacho-Normativo nº 7-A/2022, de 24 de março), só 

podendo abandonar o local após a verificação da impressão correta da prova, que deverá ser anexa à Folha 

de Prova. 



Página 3 de 3 
 

Em caso de ocorrência de qualquer constrangimento tecnológico no decorrer da prova, sendo o 

mesmo alheio ao aluno, deverá o Secretariado de Exames decidir o tempo de tolerância a aplicar. 


