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BE| Aprendizagens Universais 

REFERENCIAL (ÁREA C): Literacia da leitura| Literacia da Informação | Literacia dos Media 

NÍVEL DE ENSINO: 5º ano, Turma H – Sub-temas 

ENQUADRAMENTO: Trabalho colaborativo BE/professor de Aprendizagens Universais 

 

 

 

 

 

Aprendizagens 
associadas ao 

trabalho da 
biblioteca 

escolar 

 

 

Conhecimentos / Capacidades 

 Lê, de forma livre ou orientada, obras relacionadas com o tema; 

 Pesquisa a informação em sites sugeridos; 

 Seleciona a informação recolhida nos diferentes suportes; 

 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; 

 Valoriza a biblioteca e os seus recursos. 

 

Conteúdos 
curriculares 

 

 
A água, um bem essencial à vida. 

 

 

 

Objetivos  

 Proporcionar ambientes formativos e de acolhimento, promotores 
da leitura; 

 Desenvolver capacidades expressivas e criativas através de 
explorações em diferentes suportes 

 Fazer perguntas sobre novas palavras e usar novo vocabulário; 

 Ouvir os outros e responder adequadamente, apresentando as suas 
ideias e saberes, tanto em situações de comunicação individual como em 
grupo; 

 Usar naturalmente a linguagem com diferentes propósitos e 
funções.  

 

 

 

Estratégias de 
Operacionaliza
ção 
 

Identificação de temas/ problemas 

 Brainstorming em torno de um problema dado. 
 

Avaliação e seleção de fontes/ recursos 

 Formação de utilizadores sobre os tipos de recursos acessíveis a 
partir da biblioteca, a forma de acesso aos recursos, os serviços de 
informação disponibilizados, a existência de diferentes técnicas e 
equipamentos para a recolha, registo e processamento de informação; 

 Realização de pesquisas em sistemas de informação diversos, de 
modo a distinguir as suas características: catálogos de biblioteca, motores 
de pesquisa, diretórios, bibliotecas digitais,…; 
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Recolha e organização da informação 

 Consulta e compilação de informação de diferentes tipos (Ex. 
excertos de livros, testemunhos orais, músicas, fotografias; vídeos,…). 

Apresentação do produto final 

 Escolha de ferramentas/programas para divulgação do trabalho. 

Destinatários  2º Ciclo – 5º ano, Turma I 

Duração  Variável, de acordo com a consecução dos objetivos . 

Recursos 
 

 

 Fundo documental da BE previamente seleccionado. 
 
Recursos digitais: 

 
DESTAQUE 
https://www.casadasciencias.org/cc/ 
 

 Quantidade de água no planeta 
 http://www.fagar.pt/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=53&Itemid=77 
 https://www.suapesquisa.com/ecologiasaude/distribuicao_agua.h
tm 
 https://www.coladaweb.com/biologia/ecologia/ecossistemas-de-
agua-doce 

 

 A vida nos rios e nos lagos 
 http://animais.hosk.info/como-e-um-lago-natural/ 
 http://cidadania.fapas.pt/habitats-de-agua-doce/ 
 https://www.slideshare.net/GustavoCaires2/ecossistema-aqutico 
 

 Animais aquáticos raros  
 http://www.ninha.bio.br/biologia/animais_aquaticos.html 
 https://www.coladaweb.com/biologia/ecologia/ecossistemas-de-
agua-doce 
 https://www.peritoanimal.com.br/os-7-animais-marinhos-mais-
raros-do-mundo-21397.html 
 https://awebic.com/listas/criaturas-marinhas/ 
 https://aminoapps.com/c/mundo-animal-pt-
br/page/blog/animais-marinhos-vertebrados-mais-    
raros-que-existem/7qqp_4NtPu4D0BJln4zexow4VjMQBEdRV0 
 

 O Oceano Atlântico 
 https://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano_Atl%C3%A2ntico  
 https://www.infoescola.com/geografia/oceano-atlantico/ 
 http://www.guiageografico.com/mapas/oceano-atlantico-
norte.htm 
 http://naturlink.pt/article.aspx?menuid=4&cid=90904&bl=1&view
all=true 
 https://www.todamateria.com.br/oceano-atlantico/ 

  

 O golfinho e a foca 
 http://mamiferos-marinhos.mundoentrepatas.com/ 
 https://br.rbth.com/defesa/2017/05/26/protecao-debaixo-dagua-
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como-atuam-as-tropas-de-mamiferos-aquaticos_770877 
 https://pt.wikipedia.org/wiki/Golfinho 
 https://ahistoriagolfinhos.webnode.pt/ 
 https://pt.wikipedia.org/wiki/Foca 
 

 Máquinas aquáticas 
 https://pt.wikipedia.org/wiki/Submers%C3%ADvel_(embarca%C3
%A7%C3%A3o) 
 http://www.io.usp.br/index.php/infraestrutura/museu-
oceanografico/51-portugues/publicacoes/series-divulgacao/equipamentos-
e-tecnologias/813-veiculos-submersiveis-tripulados 
 https://www.youtube.com/watch?v=TD9H8MB0wh8 

 

 Os mares 
 https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_mares 
 https://www.todamateria.com.br/mares-e-oceanos-do-mundo/ 
 https://www.todamateria.com.br/mares-e-oceanos-do-mundo/ 
 https://www.luis.blog.br/quais-sao-os-oceanos-e-os-principais-
mares-do-mundo/ 

 

 

 

 

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). 
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