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Introdução 
 

A evolução do conceito de literacia da informação (LI), a partir do final da década de 80, leva a uma identificação mais precisa das 

competências e do conhecimento necessários para lidar com a informação bem como da sua grande finalidade: proporcionar 

competências que permitam a aprendizagem ao longo da vida! Estas implicam a gestão e a recuperação da informação bem como a sua 

comunicação de forma eficiente.  

Tais competências passam a ser consideradas como uma poderosa ferramenta que deve ser utilizada pelos professores para 

promover uma aprendizagem ativa e independente nos alunos que, deste modo, serão mais autónomos, literatos em informação e capazes 

de aprender ao longo da vida. A Biblioteca Escolar, como núcleo privilegiado para o acesso e tratamento da informação, com crescente 

relevância para a informação digital, deve participar ativamente no desenvolvimento das literacias.  

 
 
Objetivos 
 
 

• Implementar um programa de literacias de informação ao nível do 3º ciclo. 

•  Definir um perfil de competências ao nível das literacias de informação por nível de escolaridade para os alunos do 3º ciclo. 

•  Promover sessões de formação para alunos e professores. 

• Dinamizar sessões de formação para utilização autónoma da BE e para o uso do catálogo. 

• Implementar a nível da Escola um Programa de desenvolvimento de competências TIC de forma articulada com o Plano 

Tecnológico, Tecnologias da Informação e Comunicação  e Introdução às Tecnologias de Informação e Comunicação. 

•  Utilizar a página Web da escola para gerir os conteúdos de forma a  abrir canais de comunicação/divulgação com o exterior. 
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Indicadores 

Conhecimento de fontes e estratégias de pesquisa diversificadas. 

Utilização eficaz de estratégias de pesquisa (por ex. localizando as fontes, usando estratégias de leitura para recolher 

informação, apreciando o valor e a relevância da informação). 

Realização de pesquisas na BE de forma autónoma. 

Aplicação das competências de pesquisa em diferentes áreas curriculares. 

Progressão das competências de pesquisa a curto e a longo prazo. 

 

 
Competências 

Gerais 
Literacia 

da 
Informação 

Utiliza um leque alargado de fontes de informação (a partir de conjuntos de referências fornecidos). 

Usa o catálogo. 

Localiza na BE a informação/os documentos identificados. 

Usa índices, sumários, tabelas de capítulos. 

Pesquisa informação em CD-ROM e na Web. 

Utiliza estratégias de leitura para extrair informação.  

Toma apontamentos concisos de ideias chave. Combina informação recolhida em mais de uma fonte 

Avalia as fontes de informação; Despreza fontes de informação inadequadas. 

Revela iniciativa e responsabilidade pela sua aprendizagem; não solicita ajuda constante. 

Tem conhecimento de fontes de informação disponíveis fora da escola. 

Consegue extrair informação relevante. 

Sabe como a informação é apresentada para diferentes audiências. 

Distingue entre facto e opinião, preconceito e objetividade. Articula informação recolhida em fontes diversificadas. 

Organiza e apresenta a informação com clareza e coerência. 

Mostra iniciativa indo para lá da tarefa estrita, por ex. usando recursos exteriores à BE. 

 



 

Participa em projetos escolares de iniciativa da BE, ou apoados por ela, incluem atividades de consulta e produção de 

informação e de intercâmbio e comunicação através das TIC: atividades de pesquisa, utilização de serviços Web, 

recurso a utilitários, software educativo e outros objetos multimédia, manipulação de ferramentas de tratamento de 

dados e de imagem, de apresentação, outros. 

Organiza e participa em atividades de formação para docentes e alunos no domínio da literacia tecnológica e digital. 

Apoia os utilizadores na seleção e utilização de recursos eletrónicos e media, de acordo com as suas necessidades. 

Colabora na conceção e dinamização de atividades de educação para e com os media. 

Produz, em colaboração com os docentes, materiais informativos e de apoio à adequada utilização da Internet: guiões 

de pesquisa, grelhas de avaliação de sítios, listas de apontadores, guias de procedimentos, outros. 

 

 

Competências gerais 

Literacia 

Tecnológica e 

Digital  

Utiliza serviços Web, recurso a utilitários, software educativo e outros objetos multimédia, manipulação de 

ferramentas de tratamento de dados e de imagem, de apresentação, outros. 

Utiliza, de acordo com o seu nível/ ano de escolaridade, linguagens, suportes, modalidades de receção e de 

produção de informação e formas de comunicação variadas, entre os quais se destaca o uso de ferramentas e 

media digitais. 

Incorpora no seu trabalho, de acordo com o nível/ ano de escolaridade que frequentam, as diferentes fases 

do processo de pesquisa e tratamento de informação: identificam fontes de informação e selecionam 

informação, recorrendo quer a obras de referência e materiais impressos, quer a motores de pesquisa, 

diretórios, bibliotecas digitais ou outras fontes de informação eletrónicas, organizam, sintetizam e 

comunicam a informação tratada e avaliam os resultados do trabalho realizado. 

Demonstra, de acordo com o seu nível/ ano de escolaridade, compreensão sobre os problemas éticos, legais e de 

responsabilidade social associados ao acesso, avaliação e uso da informação e das tecnologias. 

 



 
 

Competências de Literacia da Informação 
 

3º Ciclo do Ensino Básico 
 
 

7º ano 

 

Localiza fontes para uma dada tarefa encontrando a informação relevante. 

Compara informação em diferentes formatos, por ex.: Web, diagramas, prosa. 

Tira apontamentos breves e organiza-os com clareza. 

Usa estratégias de leitura apropriadas para extrair determinada informação, ex.: sublinhar, ler em diagonal. 

Utiliza programas de processamento de texto. 

Elabora apresentações gráficas. 

Elabora apresentações multimédia.  

8º ano 

 

Localiza fontes para um trabalho  e nelas  encontra informação  relevante,  por ex.: ler rapidamente  procurando 

o  essencial (skimming),  usar o  índice,  o  glossário,  palavras- chave, ligações preferenciais (links). 

Realiza pesquisa autónoma, aplicando conhecimentos e referindo fontes. 

Tira apontamentos de forma adequada às finalidades. 

Articula informação de várias fontes num documento único coerente. 

Utiliza a plataforma Moodle da escola. 

Analisa vários temas sobre segurança na internet. 

Utiliza uma conta em ambiente colaborativo. 

Participa em salas de conversação em direto. 

Cria projetos  com recurso a ferramentas e ambientes estruturais de programação. 

 



9º ano 

 

Localiza fontes para um trabalho e nelas encontra informação relevante, por ex.: ler 

rapidamente procurando o essencial (skimming), usar o índice, o glossário, palavras- 

chave, ligações preferenciais (links). 

Tira apontamentos de forma adequada às finalidades. 

Usa notas para representar informação com objetivos específicos. 

Reformula e expande as suas próprias estratégias para localizar, selecionar e extrair 

informação relevante. 

Sintetiza informação de fontes diversificadas de acordo com o tema. 

Avalia a relevância, fiabili dade e validade da informação disponível em documentos  

impressos e não impressos.  

Navega na internet utilizando um Browser. 

Utiliza uma aplicação para correio electrónico. 

Utiliza programas de processamento de texto. 

Cria apresentações de diapositivos 

 

 
 

 


