
 

 

 Fundamentação da atividade |Um tesouro a descobrir!| 
 

 A atividade surgiu no sentido de dar resposta a um dos pontos fracos identificados no último 

relatório de avaliação da biblioteca escolar no caso do domínio A :  “A BE não planeou, de uma forma 

sistemática, com os professores das diferentes área curriculares, de forma a criar práticas colaborativas 

com estes intervenientes. Partindo desta inferência pensou-se em lançar o desafio ao Departamento de 

Ciências Sociais e Humanas, uma vez que na biblioteca escolar existem uma variedade de recursos 

(material livro e não livro) relacionados com a História de Portugal – classe 9 (469) e que têm sido pouco 

rentabilizados. Assim, no sentido de envolver os alunos na construção do seu próprio saber, pretende-se 

que os alunos tomem contacto com o fundo documental da BE e também aprendam a consultar outras 

fontes de informação disponíveis na Internet. Além do que anteriormente foi referido, a equipa da 

biblioteca sentiu a necessidade de uniformizar procedimentos, a nível de escola, no que se refere ao uso 

das normas para apresentação de trabalhos e usar a informação de uma forma ética. O nome sugerido para 

a atividade relacionou-se com o que a equipa da BE, à partida pensou ser um “slogan” motivador para o 

desenvolvimento da atividade relacionando-o com a leitura de excertos da obra “ O Tesouro” de Manuel 

António Pina. Da ideia passou-se á prática e o desafio foi lançado. A operacionalização da mesma passou 

por três fases distintas geridas da seguinte forma: 1ª FASE - Reunião entre a professora bibliotecária (PB) 

e o departamento de Ciências Sociais e Humanas (professores de História e Geografia de Portugal), no 

sentido da PB se informar dos conteúdos que estão a ser lecionados de modo a disponibilizar os recursos 

da BE; apresentar as vantagens do trabalho colaborativo no desenvolvimento do currículo e as vantagens 

no processo de construção de conhecimentos, por parte dos alunos, divulgando o referencial “ Aprender 

com a Biblioteca Escolar”. Seguiu-se a planificação a médio prazo de uma unidade didática assente no 

trabalho colaborativo para o ensino da literacia da informação integrado nas aprendizagens de âmbito 

disciplinar. Tendo por base a planificação da disciplina e o plano de ação da biblioteca, definiram-se as  

diferentes ações a implementar no projeto colaborativo. Nesta fase foram elencadas as aprendizagens a 

desenvolver associadas ao trabalho da biblioteca escolar bem como os conteúdos curriculares e foram  

distribuídas tarefas;  2ª FASE – Desenvolvimento do projeto (desenvolvimento das próprias aulas) 

conforme planificação. Professor bibliotecário e professor da disciplina no final de cada sessão procedem 

à avaliação do projeto no sentido de garantir que o projeto se orienta no bom caminho, quer a nível das 

competências em literacia da informação (BE), quer a nível dos conteúdos curriculares (HGP) podendo 

surgir a necessidade de realizar alguns reajustes.  

3ª FASE –Promoção do projeto e avaliação do projeto. De modo a avaliar e divulgar o produto final 

ambos os professores co- avaliam o  desempenho dos alunos.  Explicitando o que anteriormente foi 

referido, a tabela que se segue apresenta de uma forma esquemática o projeto a desenvolver.





 

 

Planificação da  unidade didática:   O Estado Novo| O 25 de abril de 1974 e o regime democrático                                       

Título da atividade:  Um “Tesouro” a explorar!  

    
 Domínio -  A.1 - Apoio ao currículo e formação para as 

literacias da informação e dos media 

    

Tipologia de trabalho:  Trabalho colaborativo 

 

 

      Recursos humanos: Professor de História e 

Geografia de Portugal  Professora bibliotecária 

R  Recursos materiais: Fundo documental da BE; Recursos 

online; processamento de texto para o registo da  informação; PPT; 

     Blogue para a partilha dos trabalhos da turma; Moodle  

Boletim Bibliográfico( mostra documental) alusivo ao tema da 

unidade didática; Guiões de:  avaliação de fontes, citações e 

referências bibliográficas,  de pesquisa “ETAPAS”, elaboração de 

um PPT e elaboração de um trabalho escrito(disponiveis no site da 

BE:  ttps://bibliotecaescolaragueda.wordpress.com/guioes/) 
 

 

   

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO: 6.º  D 

 
  
 

 

 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL 

 

 

BIBLIOTECA ESCOLAR 

Tema D.2.-  O Estado Novo  

Tema D.3.-  25 de Abril de 1974 e o Regime Democrático 

 

Objetivos / competências a desenvolver 
Salazar e o Estado Novo 

A oposição ao regime 

A guerra colonial 

A ação militar e popular em 25 de Abril de 1974   

O Programa do  MFA e  a independência das colónias 

Área: Literacia da Informação     

Objetivos/ competências a desenvolver 

- Apoiar o currículo; 

- Promover o trabalho colaborativo 

- Desenvolver competências em literacia da informação; 

 - Dotar os alunos de conhecimentos que os capacitem para o 

acesso, produção e uso crítico da informação; 

- Sensibilizar os alunos para a necessidade de avaliar 

criticamente a  informação; 

- Estruturar a informação segundo critérios lógicos; 

-  - - Cumprir  normas associadas aos direitos de autor; 

- Avaliar o processo e o produto da pesquisa; 

- Transformar a informação em conhecimento. 

 

 

CALENDARIZAÇÃO  

3º  período - aulas de 3ª feira-  

cinco  blocos de 90 minutos 

 

 
 

 

 

 

 

FASES DA ATIVIDADE  

Estratégias de operacionalização 
1ª FASE (90 minutos) - Motivação-  Leitura de  excertos da obra  “O Tesouro” de Manuel António Pina;  Brainstorming em torno de um problema dadoe 

sugerido pela leitura- “Que tesouro iremos descobrir nas próximas aulas?  

2 ª FASE (90 minutos) - Apresentação dos diferentes tipos de recursos  existentes na biblioteca (boletim mostra documental) e  modo de os explorar; 

3 ª FASE  (90  minutos)- Planeamento do processo de pesquisa- apresentação e exploração do guião de pesquisa  disponivel em: http://zip.net/bfrhKz; 

4 ª FASE (90  minutos)-  Coorientação dos trabalhos de pesquisa dos alunos  - guiões de  avaliação de fontes, citações e referências bibliográficas; 

5 ª FASE (90 minutos)  Coorientação na divulgação dos trabalhos e avaliação-   guiões de   elaboração de um PPT e elaboração de um trabalho escrito; Moodle.  

Aplicação de questionários adaptados do MABE. 

      Nota: À exceção da 1ª fase que se desenrola na sala de aula, todas as outras  se desenvolverão na biblioteca escolar. 
 





 

 

 


