INFORMAÇÃO – PROVA DE RECUPERAÇÃO EXTRAORDINÁRIA
CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA - SISTEMAS

Introdução
O presente documento visa divulgar as características da prova de recuperação extraordinária dos módulos da disciplina de Inglês do Curso Profissional de Técnico de
Informática - Sistemas, no Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo.
As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação referida e do Programa da Disciplina.
Este documento deve ser dado a conhecer aos alunos, para que fiquem devidamente informados sobre a prova que irão realizar.

Módulo

Conteúdos

Modalidades de
avaliação

Material
Critérios gerais de classificação

obrigatório

Tempo *

• Os critérios de classificação são organizados por níveis de
desempenho,

- A importância de

Muitas Línguas

que

correspondem

cotações

fixas,

• Para a generalidade dos itens, são considerados três níveis

compreender/ falar uma

2º - Um Mundo de

a

expressas obrigatoriamente em números inteiros.

(N3, N2 e N1);

língua estrangeira;

• Qualquer resposta que não corresponda ao nível mais

- A importância da língua

elevado descrito é integrada num dos outros níveis

Inglesa;

apresentados, de acordo com o desempenho observado. É

Caneta azul ou

classificada com zero pontos qualquer resposta que não

preta

- Vocabulário relacionado
com o tema;
- Present Simple Tense –
(affirmativa, negativa e
interrogativa)

Compreensão escrita/
Produção escrita

atinja o nível 1 de desempenho;
• As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente
identificadas são classificadas com zero pontos;
• Nos itens de seleção, qualquer resposta indicada de forma
equívoca, por exemplo, fornecendo mais elementos do que
o(s) pedido(s), é classificada com zero pontos;
• Nos itens de seleção, se o aluno fornecer mais respostas
do que a(s) pedida(s), será atribuída a cotação zero;

1 tempo de
45minutos
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• Nos itens de construção, é atribuída a classificação de zero
pontos a respostas que não correspondam ao solicitado,
independentemente da qualidade do texto produzido;
• Nos itens de construção/ resposta aberta, sempre que o
aluno apresente mais do que uma resposta para o mesmo
item, apenas a primeira será classificada;
• Os itens são todos classificados independentemente.

* Tempos de 45 necessários para a realização das provas de recuperação extraordinária dos módulos (todos os módulos).

