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O Projeto
Este projeto faz parte das medidas que integram o Plano de Ação Estratégica 
para a melhoria das aprendizagens.

Tem como objetivos desenvolver competências no domínio da Literacia da 
Informação, contribuir para a melhoria das aprendizagens e rentabilizar os 
recursos da Biblioteca Escolar.

Intervenientes:

302 alunos de  e anos e 8 professores



Estratégia: pesquisa orientada
Atividade de co-docência entre os professores e a professora bibliotecária no 
desenvolvimento do currículo e da literacia da informação. A pesquisa é 
estruturada a partir de um guião, direcionada e supervisionada para uma 
compreensão profunda dos temas em estudo.

- Planificação conjunta das atividades a desenvolver, critérios e descritores 
de avaliação.

- Orientação dos alunos na exploração dos recursos e fontes existentes.
- Apoio na seleção e organização da informação.
- Indicações para a referenciação bibliográfica.
- Apoio na utilização de plataformas digitais e publicação dos trabalhos.





- Melhoria das aprendizagens
- Rentabilização dos recursos da Biblioteca escolar
- Promoção do trabalho cooperativo entre professores e 

a BE
- Apoio no desenvolvimento do currículo
- Apoio na elaboração dos trabalhos de investigação



Questionados os professores sobre o impacto da medida nas 
aprendizagens dos alunos:

- 75% concordam totalmente que os alunos aprenderam a 
elaborar questões e a utilizar estratégias de revisão.

- 62% concordam totalmente que os alunos aprenderam a 
respeitar os direitos de autor.



As aprendizagens menos conseguidas, segundo a opinião 
dos professores:

- Avaliar a informação de modo crítico (só 17% 
considerou o objetivo atingido)

- Identificar a informação inexata e enganosa (só 25% 
considerou o objetivo atingido)

- Distinguir entre factos e opiniões ( só 42% considerou o 
objetivo atingido)







Com base nos resultados do pré-teste, privilegiaram-se as 
seguintes atividades:

- 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;
- Organização da informação e estruturação do trabalho 

final.



O que os alunos pensam que aprenderam melhor:

- A estruturar a pesquisa
- A elaborar questões
- Que não devem copiar|colar
- A identificar a informação correta









Blogue da Biblioteca S. Pedro



Página Web da Biblioteca S. Pedro



Página Web da 
Biblioteca S. Pedro







Professores e alunos consideram que as melhorias mais 
significativas se verificaram nas seguintes competências:

- Elaborar perguntas
- Localizar a informação
- Avaliar a informação
- Estratégias de revisão e melhoria









Avaliação do guia de pesquisa
Durante as sessões de trabalho na Biblioteca os alunos 
preencheram um guia de pesquisa elaborado para o efeito, 
com  orientações sobre a escolha do tema e a forma de 
apresentação do trabalho. Contém ainda:

- Espaço para a elaboração de 4 questões de orientação da 
pesquisa.

- Espaço para a escolha de palavras-chave.
- Espaço para a indicação das referências.





Avaliação do guia de pesquisa





Fragilidade de partida:
- Baixa utilização dos recursos da Biblioteca Escolar, por parte dos 

professores/turma em atividades orientadas.

Objetivos alcançados:
- Promover a articulação dos professores com a Biblioteca Escolar, 

contribuindo para o desenvolvimento das diferentes literacias nos alunos.

Metas alcançadas:
-  Aumentar em 20% a frequência e utilização da biblioteca, por parte dos 

professores, em atividades orientadas com as turmas. Desenvolver duas 
atividades de articulação com todas as turmas de 7.º e 10.º anos.



Ganhos alcançados



A Pesquisa Orientada (guided inquiry)



Constrangimentos



Oportunidades de melhoria (sugestões para 
o próximo ano)
Com resultados tão positivos sugere-se que a medida seja 
alargada a todas as turmas de todos os anos de escolaridade. 
Propomos que a pesquisa orientada seja uma estratégia a 
planear em Conselho de Turma, com a orientação da 
professora bibliotecária, e que sejam definidos temas de 
investigação (do currículo) a serem trabalhados pelos alunos, 
nas aulas e nas atividades de “Acompanhamento de Alunos”.
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