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Aprender com a Biblioteca Escolar 

REFERENCIAL (ÁREA A e C) Literacia da leitura| Literacia da Informação  

ENQUADRAMENTO: Trabalho colaborativo BE/professora Titular de Turma - Profª Filomena Soares 

AREAS DE 
COMPETÊNCIA 

A – Linguagens e Textos;   
B – Informação e comunicação; 
 D – Pensamento crítico e pensamento criativo;  
 F – Desenvolvimento pessoal e autonomia. 

OBJETIVOS DO 
PROJETO EDUCATIVO 

PE3- Criar condições para o desenvolvimento de uma organização aprendente; 
PE10- Promover estratégias de melhoria das aprendizagens dos alunos, de acordo 
com as suas caraterísticas, cultura e sociedade em que se inserem; 
PE14- Promover as competências propostas no Perfil do Aluno à Saída da 
Escolaridade Obrigatória. 

 

 

 

 

 

APRENDIZAGENS 
ASSOCIADAS AO 
TRABALHO DA 

BIBLIOTECA ESCOLAR 

 

Conhecimentos / Capacidades 

 Funcionalidades do processamento de texto digital; 

 Pesquisa da informação em sites sugeridos; 

 Valida os sites de pesquisa; 

 Seleciona a informação recolhida; 

 Cria textos originais, respondendo a uma intencionalidade comunicativa, 
em diferentes géneros e formatos; 

 Organização da informação e elaboração de trabalhos 

 Utiliza as tecnologias e ferramentas digitais para comunicar a sua intenção. 
.       Atitudes / Valores 

 Interage e colabora em contexto de grupo; 

 É criativo e autónomo; 

 Respeita regras e comportamentos estabelecidos; 

 Demonstra curiosidade; 

 Sabe escutar os outros. 

 

 

CONTEÚDOS 
CURRICULARES 

 

 Generalizar o uso das tecnologias da informação no currículo dos alunos; 

 Proporcionar a integração das TIC nas atividades letivas; 

 Utilizar as TIC no desenvolvimento de novas estratégias de aprendizagem, 
contribuindo para a melhoria da qualidade de ensino e um maior e melhor 
sucesso educativo; 

  Promover a interdisciplinaridade na utilização das TIC; 
 Incentivar a criação de situações de aprendizagem valorizadoras do sentido 

da produção escrita, com integração de elementos provenientes de 
diferentes aplicações, nomeadamente das enciclopédias digitais e 
documentos da Internet; 

 Utilizar as TIC para produção e divulgação de conteúdos pedagógicos. 

 

 

 

OBJETIVOS 

 Proporcionar ambientes formativos promotores do desenvolvimento da 
literacia da leitura e da informação; 

 Utilizar as tecnologias e ferramentas digitais para ler, escrever e comunicar 
e colaborar, atendendo aos seus interesses e necessidades pessoais ou 
escolares,sob orientação de um adulto; 

 Identificar normas associadas aos direitos de autor e reconhece a 
necessidade de as cumprir. 

 Reconhecer que deve utilizar as suas próprias palavras. Transcreve, 
parafraseia, resume pequenos textos e elabora bibliografias simplificadas; 

 Desenvolver capacidades expressivas e criativas através de explorações em 
diferentes suportes. 
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ESTRATÉGIAS DE 
OPERACIONALIZAÇÃO 

 

 Aplicação do Tutorial para utilização do programa de texto do LibreOffice; 

 Avaliação e seleção de fontes/ recursos  

 -Guiões  em:  https://bibliotecaescolaragueda.wordpress.com/guioes/ 

 Realização de pesquisas em sistemas de informação diversos; 

 Recolha e organização da informação; 

 Apresentação do produto final - escolha de ferramentas para divulgação.  

DESTINATÁRIOS  4º ano, TFC 14  

DURAÇÃO  Variável, de acordo com a consecução dos objectivos. i 

 

 

 

AVALIAÇÃO 
 

Indicadores de desempenho 

 Iniciativa, interesse, cooperação e empenho dos alunos nas tarefas 
propostas; 

 Qualidade dos trabalhos apresentados por cada grupo. 

Instrumentos de avaliação 

 Observação direta; 

 Trabalhos realizados; 

 Reflexão individual e coletiva sobre as atividades realizadas (auto e 
heteroavaliação). 

 Inquérito aplicado no início e final 
 

                                                             
i  

Calendarização: 

Hora Professor(a) DIA (4ª feira) 

 
 

10:30h – 11:20h  

 
 
Profª Filomena Soares 
 

17 de outubro 

24 de outubro 

31 de outubro  
14 de novembro 

5 de dezembro 

12 de dezembro 

 

https://bibliotecaescolaragueda.wordpress.com/guioes/

