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LITERACIA DA INFORMAÇÃO 

As práticas de literacia da informação visam dotar os alunos de conhecimentos 

que os capacitem para o acesso, produção e uso crítico da informação e para 

uma comunicação eficaz, ética e socialmente responsável. 

O aluno procura, avalia criticamente e trata os dados, atendendo à credibilidade 

das fontes e respeitando princípios éticos e normativos. A biblioteca escolar 

assume-se como lugar privilegiado de acesso a recursos diversificados e de 

complexos.
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Pré-escolar 1.º ciclo 2.º ciclo 

1. Coloca questões 
acerca de um tema.

1. Enuncia os 
conhecimentos quejá tem 
sobre o tema e coloca 
questões.

1. Mobiliza conhecimentos 
sobre o tema em estudo 
e coloca questões de 
pesquisa.

2. Segue as indicações 
dadas para encontrar 
respostas às questões.

2. 
de grupo, termos de 
pesquisa que se adequam 
ao tema a tratar.

2. Seleciona termos 
de pesquisa para 
orientar a procura de 
informação.

3. Acede a informação útil 
em livros, jornais, 
revistas e sítios web 
fornecidos.

3.
de pesquisa e fontes de 
informação (impressas ou 
digitais) fornecidas pelo 
professor.

3. Conhece ferramentas de
pesquisa e fontes de 
informação (impressas ou 
digitais) adequadas ao 
tema de pesquisa.

4. Recolhe informação 
a partir de livros, imagens 
e jornais.

4. Realiza pesquisas 
simples, previamente 
programadas, avaliando 
as fontes, de acordo 
com a sua relevância 
e autoria.

4. Realiza pesquisas com 
base nos termos 
selecionados e avalia 
as fontes, tendo em 
conta a sua relevância, 
autoria e pertinência.

5. Escolhe imagens, sons e
palavras; organiza-os e
regista-os, de forma 
apoiada.

5. Seleciona a informação 
que melhor responde às 
questões colocadas sobre 
o tema.

5. Seleciona a informação 
que melhor responde às 
questões colocadas sobre 
o tema, confrontando fontes.

6. Exprime ideias 
a partir do material 
recolhido.

6. 
principais, realizando 
inferências e
explorando o sentido 
global da informação 
selecionada.

6. Identifica ideias 
principais, infere e elabora 
conclusões acerca 
da informação
selecionada.

Conhecimentos/ Capacidades
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(cont.)

3.º ciclo Ensino secundário 

1. Desdobra o tema em

prioridades de pesquisa.

1. 
circunscrevendo-o de forma clara 
e concisa, através de alguma 
pesquisa preliminar.

2. Explora uma variedade 
de termos de pesquisa 
para obter informação mais 

2. 
ideias/ esquemas conceptuais 
que representem com 
completude e rigor, o tema/ 
problema em análise.

3. 
de pesquisa, selecionando 
ferramentas e alargando o 
leque das fontes 
de informação (impressas 
ou digitais) a que acede.

3. Estabelece um plano detalhado 
de trabalho, contemplando o 
uso de catálogos, bases de 
dados, motores de busca, 

físicos e virtuais de acesso e 
de partilha de informação.

4. Realiza pesquisas 
avançadas com operadores 

progressivamente, tendo em
conta a autoridade, rigor, 
objetividade e qualidade 

4. Utiliza múltiplas estratégias 
de recuperação da informação, 
de modo a obter a maior 

exaustividade e revocação 
possíveis.

5. Seleciona a informação,
reconhecendo a diferença 
entre fontes de informação 
primárias e secundárias.

5. Recolhe e seleciona informação 
em fontes de informação primárias, 
secundárias e terciárias, incluindo 
dados e recursos educativos abertos.

6. Extrai sentido da informação 
selecionada, formulando 

com base em raciocínios 
indutivos e dedutivos.

6. Extrai, analisa e interpreta a 
informação, relacionando ideias
e contextos de utilização, 
construindo sentidos e 
integrando-os no seu sistema de 
conhecimentos, comportamentos 
informacionais e valores.
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Pré-escolar 1.º ciclo 2.º ciclo 

7. Interage e colabora 
em contexto 
do grupo.

7. Interage e colabora 
com os pares, 
apresentando as suas 
ideias e opiniões.

7. Trabalha 
colaborativamente
com os pares, apresentando 
e defendendo os seus 
pontos de vista.

8. 
e oralmente, a 
informação.

8. Ordena e regista 
a informação,
estruturando-a de 
acordo com uma 

8. Estrutura a informação
segundo critérios 

hierárquicos ou outros.

9. Aceita o estabelecimento 
de regras simples no 
uso da informação.

9. 
associadas aos direitos 
de autor e reconhece 
a necessidade de 
as cumprir.

9. Cumpre normas 
associadas
aos direitos de autor.

10. Enuncia com 
palavras suas o
que aprendeu.

10. Reconhece que 
deve utilizar as suas 

Transcreve, parafraseia, 
resume pequenos textos 

10. 
palavras, resume, 
parafraseia, aplica as 
regras de citação à 
informação transcrita e 

11. Utiliza as 
funcionalidades básicas 
de algumas ferramentas 
propostas (digitais 
ou outras), para 
apresentar informação.

11. 
sobre o melhor formato 
para a apresentação 
do que produziu — escrita, 
visual ou multimédia —, 
usando ferramentas 
digitais ou outras, 
previamente 
selecionadas.

11. Escolhe um formato 
ajustado aos 
conteúdos a apresentar, 
usando as ferramentas 
adequadas (digitais 
ou outras).
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(cont.)

3.º ciclo Ensino secundário 

7. Trabalha 
colaborativamente,

os seus pontos de 
vista, confrontando-os 
com os dos outros e 
reformulando posições.

7. Colabora, partilha e 
discute com os outros 
os resultados, ideias e 
conclusões do trabalho 
realizado, retrocedendo ou 
avançando no processo de 
informação, de acordo 
com as necessidades 
detetadas.

8. Combina dados de 
diferentes fontes, organiza, 
categoriza e estrutura a 
informação recolhida.

8. Organiza e representa 
a informação coligida, 
usando diferentes métodos e 
tecnologias para a registar 
e gerar novo conteúdo 
a partir dela.

9. Conhece e cumpre 
as normas associadas 
aos direitos de autor 
e direitos conexos, 
condenando o seu 
desrespeito.

9. Compreende e 
aplica as normas de 
proteção e defesa da 
propriedade intelectual 
e do copyright, 
condenando o plágio 
e o uso ilegal 
da informação.

10. Cita e referencia os 
autores que transcreveu 
ou parafraseou e elabora 

normas respetivas.

10. Sintetiza e exprime 
as ideias de forma original, 
fundamentando-as em 
dados, evidências e 
informações devidamente 
referenciados.

11. Conhece diferentes 
formatos e ferramentas, 
selecionando
aqueles que melhor 
se adequam aos 
conteúdos a apresentar.

11. Domina a edição e 
a publicação de 
conteúdos com recurso 
a múltiplos formatos e 
ferramentas.
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Pré-escolar 1.º ciclo 2.º ciclo 

12. Partilha os 
conhecimentos
adquiridos.

12. Partilha as 
aprendizagens
realizadas, num ambiente 
tradicional ou em espaços 
online preparados pelo 
professor.

12. Partilha as 
aprendizagens
realizadas em ambiente 
tradicional ou usa, 
com alguma autonomia, 
ambientes online 
sugeridos pelo professor 
para esse efeito.

13. Avalia o trabalho 
efetuado.

13. 
o cumprimento das 
tarefas e os resultados 

sobre o que 
deve mudar.

13. Avalia o processo e 
o produto da pesquisa, 

melhorias a introduzir.

14. Usa com regularidade, 
de forma acompanhada, 
a biblioteca e/ou 
os seus recursos, 
para saber mais.

14. Recorre à biblioteca 
escolar, sob 
orientação, 
para pesquisar e 
tratar a informação.

14. Usa a biblioteca 
escolar, de forma 
orientada ou com 
alguma autonomia, 
para trabalhar 
a informação.

Atitudes/ Valores

1. Manifesta espírito de interrogação.

2. 
3. 
4. Respeita os direitos de autor e conexos.

5. Demonstra iniciativa e criatividade na resolução de problemas.
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3.º ciclo Ensino secundário 

12. Usa ambientes 
tradicionais,
ferramentas web ou 
redes sociais para 
partilhar as aprendizagens 
realizadas.

12. Partilha e dissemina 
os produtos criados e 
debate os seus 
resultados em 
diversas plataformas 
de media.

13. Analisa o processo e 
o produto da pesquisa, 

a avaliação e inventaria 
ações corretivas.

13. 
criticamente sobre o 
conhecimento adquirido, 

do processo, as suas 

ou aprofundamento 
do tema/ problema.

14. Usa autonomamente 
a biblioteca escolar e 
outras bibliotecas, 
físicas e/ou digitais, 
para trabalhar 
a informação.

14. Utiliza as bibliotecas 
físicas e digitais para 
aceder, usar, avaliar, criar 
e comunicar informação, 
em contextos formais e 
informais de aprendizagem 
e de desenvolvimento de 
competências digitais.

6. Aceita a crítica.

7. 
8. Tem consciência do seu nível de competências.

9. Considera as regras de utilização da biblioteca e dos 
     seus serviços.
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LITERACIA DA INFORMAÇÃO 

Estratégias de operacionalização

O enquadramento do referencial Aprender com a biblioteca escolar nas práticas 

formativas e curriculares exigiu que fossem perspetivadas atividades transversais 

A criação da secção Estratégias de Operacionalização visa, assim, fornecer 

sugestões de desenvolvimento e integração dos conhecimentos inerentes a 

esta área num conjunto alargado de estratégias e atividades a desenvolver em 

articulação curricular, no contexto do trabalho da biblioteca escolar, ou no âmbito 

de projetos e parcerias.

As tecnologias, ferramentas e ambientes que permitem o acesso, tratamento e 

comunicação da informação revolucionaram a maneira como percecionamos a 

realidade, como aprendemos, como produzimos conhecimento e nos relacionamos.

A biblioteca assume-se na escola como espaço nuclear para o trabalho sobre a 

informação.

As sugestões apresentadas não são exaustivas, constituindo exemplos ilustrativos 

encontrará outras possibilidades de integração e de desenvolvimentos dos 

conhecimentos constantes deste referencial.
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1. 
• Brainstorming em torno de um problema dado.

• 
responder a perguntas do tipo: E se …?

• Webquests.

• Jogos baseados na resolução de problemas.

• Roleplays tendo em vista a discussão em torno de temas em que sejam colocadas em 

confronto diferentes perspetivas ou pontos de vista sobre um determinado problema 

ou assunto.

• Criação de mapas conceptuais que representem visualmente as dimensões do tema/ 

problema, com recurso a ferramentas digitais.

• Criação de listas de tags e nuvens de palavras que representem as palavras-chave de 

um tema ou problema.

• Guided

Inquiry

2. 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, 

etc., indicando para cada um as respetivas vantagens e limitações.

• Realização de pesquisas em sistemas de informação diversos, de modo a distinguir as  

bibliotecas digitais, ...

• Localização de informação através de jogos de descoberta, caças ao tesouro, 

bibliopapers ou outros.

• Comparação de fontes para responder a diferentes tipos de questões (Ex.: um 

acontecimento num jornal local, um evento num site de notícias nacional, um 

• Exploração de recursos educativos digitais para diferentes áreas disciplinares: REATAR 

(BNP), ANTT, Casa das Ciências, Guiões “Newton gostava de ler”, Escola Virtual, ...

• Exercícios de pesquisa de informação de diferente natureza: visual (Ex.: Flickr, Picasa, 

(Ex.: Google Earth, Google Maps,…), sonora (Ex.: Spotify, Youtube, …), …

• Avaliação de documentos escritos, audiovisuais e multimédia a partir de diferentes 

• Visita presencial e/ou virtual a outras bibliotecas e instituições (bibliotecas públicas, 

museus, arquivos, centros de documentação, …).

• Exploração de apps e software educativo sobre diferentes temas.

• Utilização de programas de comunicação (chat, e-mail, videoconferência, redes sociais), 

que facilitem a colaboração e o contacto com pessoas ou instituições que possam 

constituir-se como fontes de informação úteis.

ESTRATÉGIAS DE OPERACIONALIZAÇÃO
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• Recurso a serviços de referência virtual do tipo Ask a librarian.

3. Recolha e organização da informação

• Consulta e compilação de informação de diferentes tipos (Ex. excertos de livros, 

• Recolha de informação primária através de entrevistas e questionários.

• 

• Tratamento de informação com recurso a processadores de texto, bases de dados e 

folhas de cálculo.

• Tomada de notas e organização de bookmarks de websites e documentos relevantes 

utilizando programas de agregação e curadoria.

• 
documentos e normas (APA, NP405, Creative Commons,…) e o manuseamento de 

• Celebração de efemérides, sessões de esclarecimento, participação em concursos e outras

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,…

4. Análise, interpretação e síntese da informação

• Utilização de programas utilitários de texto, cálculo, imagem, publicação, … para 

trabalhar e reunir a informação.

• Uso de gramáticas, dicionários e prontuários digitais para apoiar a produção, revisão e 

edição dos textos.

• Consideração de elementos variados na análise e síntese da informação: textos, fotos, 

slides, screencasts, tweets, posts, ...

• 
• slideshows Web, 

podcasts, objetos 3D ou outros produtos para a apresentação da informação.

• 

5. Comunicação da informação

• Colaboração, partilha e difusão da informação no seio do grupo, da turma e/ou da 

comunidade, presencialmente e a distância, através de e-mail

Skype, wikis, Twitter, Google Docs, blogues, Facebook, Youtube, sítios Web, …

• Apresentação escrita, oral ou multimédia dos produtos do trabalhos realizados em 

jornais escolares, exposições, encontros, eventos na comunidade, …

• Avaliação dos impactos da aprendizagem, através da auscultação dos alunos, usando, 

por exemplo, o Toolkit SLIM (School Library Impact Measure).

• Lançamento de questionários e sondagens online junto do público escolar, usando, por 

exemplo, o Survey Nuts, o Lime Survey ou outras ferramentas.




