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Este projeto foi desenvolvido durante o ano letivo 2016-17 sendo parte integrante  do Plano de Ação 
Estratégica para a Promoção da Qualidade das Aprendizagens da Escola S/3 S. Pedro. 

Objetivos: 

 - Desenvolver competências no domínio da literacia da informação. 

 - Contribuir para a melhoria das aprendizagens. 

 - Rentabilizar os recursos da Biblioteca Escolar. 

 - Promover o trabalho colaborativo entre os professores e a biblioteca escolar; 

 - Formar uma matriz ética no uso da informação. 

 - Apoiar os professores no desenvolvimento do currículo. 

 - Divulgar ferramentas digitais de  produção colaborativa de conteúdos. 

 - Apoiar os alunos na elaboração de trabalhos de investigação. 

 - Apoiar os professores na utilização de ferramentas digitais na sala de aula. 

Aprender com a Biblioteca Escolar: 
promover as aprendizagens, rentabibizar 

os recursos da BE 

O Projeto 
2016-17

Professora Bibliotecária: Teresa Morais 
Equipa da Biblioteca Escolar: Rosalina Reimão 
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Os Intervenientes 

Alunos: 293 

Turmas: 
7.º A  7.º B  7.º C  7.º D 

10.º A   10.º B   10.º C  10.º D  10.º E   10.º F 

10.º G   

  

Professores:    

Diretoras de Turma das turmas A, B, D do 7.º ano. 

Professora de Inglês do 7.º C. 

Professores de Filosofia das turmas de 10.º ano. 

Professora Bibliotecária. 

Equipa da Biblioteca Escolar. 

Período: 45 minutos por semana de 19 de abril a 14 de junho. 
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O Trabalho Colaborativo 
 A  planificação  das  atividades  resultou  de um  trabalho  colaborativo  entre  a professora 
bibliotecária e os professores envolvidos. Nas reuniões de preparação da atividade definiram-se 
os objetivos, delinearam-se estratégias, fez-se o cronograma das atividades e selecionaram-se os 
critérios e formas de avaliação. 

As aulas na biblioteca decorreram em regime de co-docência entre a professora bibliotecária e os 
professores da turma.  

O apoio ao desenvolvimento do currículo fez-se nas turmas de 7.º ano A, B e D com a realização 
de trabalhos sobre temas de Educação para a Cidadania. Na turma C do 7.º ano a pesquisa incidiu 
sobre cidades do mundo onde se fala a língua inglesa. 
Nas turmas de 10.ºano foi trabalhada a unidade curricular: temas e problemas do mundo 
contemporâneo. 

3 



Elaboração do guia de pesquisa. 

Elaboração dos questionários de avaliação do impacto: pré-teste e pós-teste. 

Início: formação de grupos cooperativos e escolha dos temas. 
Formular a questão inicial. 

Seleção: refletir sobre o que já sabem e o que querem saber. Formulação de perguntas sobre o tema 
escolhido. 

Exploração dos recursos e fontes existentes. Localização e recolha de informação. 

Formulação de novas questões; ramificação da questão inicial. 

Recolha e organização da informação; análise da informação; aplicação dos critérios de autoridade, 
abrangência, atualidade e exatidão. Processamento da informação, argumentos, sínteses e 
evidências. 

Apresentação e partilha. Escolha dos meios de apresentação e partilha. Utilização adequada dos
meios técnicos e plataformas digitais. 

Avaliação do impacto. 

Atividades
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Avaliação
Foi avaliado o impacto do projeto com a aplicação de dois questionários (pré e pós teste), 

diferentes para o 7.º e para o 10.º anos. 

Utilizou-se a classroom das turmas para o preenchimento dos questionários on line. 

 Fez-se uma avaliação do processo e dos trabalhos realizados. 

A avaliação do processo consistiu em verificar se os alunos seguiram o guia fornecido pela BE 

para a orientação da pesquisa. Os alunos obtiveram uma boa avaliação quando preencheram 

todos os itens do guia com rigor e clareza. 

Os resultados desta avaliação feita em conjunto com a professora bibliotecária e os professores 

da disciplina foi que a exigência de seguir um guia de investigação tornou os alunos mais 

conscientes dos passos a seguir numa investigação de qualidade e produziram melhores 

trabalhos. 

A avaliação dos trabalhos realizados obedeceu aos critérios definidos e acordados previamente 

onde, além da forma e apresentação dos trabalhos também se avaliou a riqueza do conteúdo. 

 Em conjunto, a professora bibliotecária e os professores que participaram neste projeto refletiram 

sobre os pontos fortes e fracos do projeto e sobre as possíveis melhorias e implicações para o 

futuro. Avaliaram a eficiência no uso dos recursos, a eficácia no alcance dos objetivos e a 

efetividade das aprendizagens. 
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Os resultados 
7.º ano (pré-teste) 

Da análise dos resultados do pré-teste verificámos que a grande 

maioria dos alunos manifestavam grande interesse na pesquisa. 

Os temas foram escolhidos por eles e a motivação para o 

trabalho era elevada. 

Questionados sobre o que consideravam mais fácil num

trabalho de investigação, ir ao google e pesquisar são as 

opções que aparecem em primeiro lugar. Era perceptível 

nestes alunos uma quase completa identificação entre 

um trabalho de investigação e a pesquisa na Internet, 

não se mostrando interessados em pesquisar em 

Enciclopédias, Dicionários, Livros e outros materiais 

impressos. 

Questionados sobre o que consideravam mais difícil é interessante verificar que também a tarefa de 

pesquisar aparece como a mais difícil, sendo necessário descobrir, em futuros trabalhos, o que entendem por 

pesquisar. De realçar, neste gráfico, as grandes percentagens 

atribuídas às dificuldades em organizar o trabalho, resumir e 

escrever, fases de processamento da informação e construção do conhecimento. 

Só 2% dos alunos achava difícil encontrar a informação correta, talvez explicável pelas baixas competências 

em literacia da informação, considerando a maioria que a informação que se adquire na Internet é à partida, 

fiável. 

Com base nestes resultados grande parte do trabalho de orientação da investigação dos alunos incidiu sobre 

as tarefas de localização e recolha da informação adequada; exploração dos recursos e das fontes existentes 

na BE (também as impressas); identificação da informação correta com a aplicação dos critérios de avaliação 

da credibilidade da informação;recolha e análise da informação, construção de sínteses, organização da 

informação e estruturação do trabalho final. 6 
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Os resultados 
7.º ano (pós-teste) 

Questionados sobre o que aprenderam durante o trabalho de investigação, podemos considerar que os 

objetivos foram atingidos. A maioria significativa dos alunos considera que aprendeu a identificar o tema; a 

procurar a informação; a organizar o trabalho de acordo com as regras; a anotar todas as referências 

bibliográficas usadas; a não plagiar e a respeitar os direitos de autor. 

Não aprenderam muito bem e querem aprender no próximo ano: a selecionar as melhores fontes; a 

identificar a informação correta; a legendar as imagens; a distinguir entre factos e opiniões a desdobrar o 

tema em subtemas e a refletir sobre a informação recolhida. 

Face às dificuldades referidas pelos alunos e que estão discriminadas no gráfico 3 é de salientar a 

aquisição de competências importantes no domínio da literacia da informação. A maioria dos alunos 

aprendeu a pesquisar de acordo com o guia fornecido pela BE, a organizar o trabalho final de acordo com 

as regras fornecidas e a indicar todas as referências bibliográficas utilizadas. Salientamos ainda a tomada 

de consciência por grande parte dos alunos da incorreção ética do plágio. 

A apresentação e partilha dos trabalhos foi de acordo com as preferências dos alunos e a orientação dos 

professores. Veremos adiante alguns exemplos dos trabalhos realizados. 
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Os resultados 
10.º ano (pré-teste) 

Gráfico 5 

Gráfico 6 

Questionados sobre o que consideram mais fácil na pesquisa, a grande maioria dos alunos indicou 

encontrar a informação e ir à Internet, o que revela que estes alunos já realizaram trabalhos de pesquisa ao 

longo do seu percurso académico e encontrar a informação necessária não constitui uma dificuldade. 

Neste nível de ensino, os alunos não se limitaram a pesquisar na Internet, mostrando-se também 

interessados em consultar a estante de Filosofia e solicitaram com frequência a orientação da professora 

bibliotecária. 

Se não consideram difícil encontrar a informação necessária, uma significativa maioria dos alunos 

inquiridos reconheceu ter dificuldades em avaliar a qualidade da informação e selecionar a informação 

adequada como podemos ver no gráfico 6. 

Estes alunos já têm a perceção de que nem toda a informação disponível na Internet é de confiança. 

Com menos expressão também aparece a dificuldade em resumir a informação. 
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Gráfico 7 
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Depois do trabalho de pesquisa realizado, os alunos de 10.º ano responderam a um questionário on line sobre o que 

consideravam ter aprendido com esta atividade. Como podemos verificar pela análise do gráfico 7, usar as TIC de 

modo responsável e respeitar os direitos de autor foram dois dos objetivos mais atingidos com este projeto. 

Também com elevada concordância aparecem a organização da informação e a integração da mesma nos seus 

conhecimentos. Desta forma podemos concluir que houve aprendizagens significativas com esta pesquisa. 

Da análise do gráfico 7 podemos ainda concluir que determinar a exatidão da informação, distinguir entre factos e 

opiniões e identificar a informação enganosa ainda são competências a precisar de treino em futuros trabalhos de 

pesquisa. 

Conclusão 

Feita a avaliação conjunta da eficiência no uso dos recursos, da eficácia no alcance dos objetivos e da efetividade 

das aprendizagens, os professores envolvidos consideraram que o projeto foi muito produtivo e será para continuar 

no próximo ano letivo. 
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Os resultados 
10.º ano (pós-teste) 


