
2.º Ciclo 

A Literacia da Informação: competência de uma era digital 

A Literacia Digital e a Literacia da Informação são agora conceitos-chave desta 

sociedade em rede.  

Cada cidadão deve possuir competências ao nível da Literacia Digital e da Literacia da 

Informação. A importância do acesso, da utilização e da produção do conhecimento científico 

e académico, inerente ao percurso dos atores envolvidos, no processo de ensino-

aprendizagem ao longo da vida, é fulcral na sociedade da informação e do conhecimento.  

O tema do acesso à informação credível é algo com que os estudantes, dos vários 

níveis de ensino se confrontam, perante o volume de informação disponível, sobretudo na 

web, assim como a diversidade de ferramentas – bases de dados, bibliotecas digitais, 

plataformas virtuais - desenvolvidas para o seu acesso.  

Perante esta realidade, justifica-se uma abordagem à literacia da informação de forma 

a dotar os intervenientes neste processo de ensino-aprendizagem de competências de 

pesquisa, de acesso e de seleção da informação. (LITERACIA DIGITAL E LITERACIA DA INFORMAÇÃO - 

COMPETÊNCIAS DE UMA ERA DIGITAL Ana Loureiro, Dina Rocha) 

A Literacia da Informação “abrange o conhecimento das próprias necessidades e 

problemas com a informação, e a capacidade para identificar, localizar, avaliar, organizar e 

criar, utilizar e comunicar com eficácia a informação para resolver problemas ou questões 

apresentadas” (Declaração de Praga, 2003). 

 

Perfil Dos Alunos: Linguagens e textos; Informação e Comunicação; Pensamento Crítico e Pensamento Criativo; 

Desenvolvimento Pessoal e Autonomia; Saber Científico, Técnico e Tecnológico. 

5.º e 6.º anos 

Objetivos Equipa 

Responsável 

Proposta de Atividades Recursos 

 Questionar a informação 

recebida; 

 Conhecer ferramentas de 

pesquisa; 

 Evidenciar rigor na seleção 

das fontes e da informação; 

 Respeitar direitos de autor e 

conexos; 

 Respeitar as regras de 

utilização da Biblioteca e dos 

 

 

 

Equipa Biblioteca 

Escolar 

 

Docente de Oferta 

Complementar 

 

Conselho de 

 Identificação de temas/ 

problemas (brainstorming, mapas 

conceptuais, planificação do 

tema/ trabalho, seguindo a 

ferramente BIG 6); 

 Avaliação e seleção de fontes/ 

recursos (formação de 

utilizadores sobre os tipos de 

recursos acessíveis a partir da 

biblioteca, Visita presencial e/ou 

Biblioteca Escolar; 

 

Big 6 

Padlet 

 

Blogue da Biblioteca 

 

Blogue do 

Agrupamento 

 



seus serviços; 

 Trabalhar 

colaborativamente. 

Turma virtual a outras bibliotecas e 

instituições; 

 Pesquisar informação (como, 

onde), utlilizando o modelo de 

pesquisa BIG 6. 

 Selecionar informação 

pertinente, organizar a 

informação recolhida; 

 Celebração de efemérides, 

sessões de esclarecimento, 

participação em concursos e 

outras iniciativas de sensibilização 

para o uso mais seguro e 

responsável da informação: 

Desafios Seguranet, Dia da 

Internet Segura, Concurso 

Liberdade de Expressão e Redes 

Sociais, Atividades promovidas 

por organizações independentes 

(Ex. Miúdos Seguros Na.Net, 

Media Smart,…), Dia Mundial do 

Livro e dos Direitos de Autor; 

 Comunicar a informação 

(Apresentação escrita, oral ou 

multimédia dos produtos dos 

trabalhos realizados em jornais 

escolares, exposições, encontros, 

eventos na comunidade) 

  Respeitar os direitos de autor; 

 Citar; 

 Transcrever; 

 Fazer referências bibliográficas; 

Referencial da 

Biblioteca Escolar 

 

 

 

 

 


