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LITERACIAS DA INFORMAÇÃO 
Ensino Básico 

Ano Letivo 2014-15 - 7º ano 

 

 
PLANIFICAÇÃO ANUAL 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
Unidade / Conteúdos 

 
 

Aprendizagens associadas 
ao trabalho da BE 

Atividades Recursos Avaliação Calendário 

 Apresentação da 
área curricular 
 

 Os Direitos de 
Autor 
 
 

 Referências 
Bibliográficas 
 

 Articulações 
temáticas com o 
PAA 
 

 Produção de 
trabalhos (Projeto 
Saúde: PODE-
PASSE) 
 

 5 minutos de 
leitura 
 

 

Conhecimentos/Capacidades 
•Conhece e cumpre as normas associadas aos direitos de 
autor e direitos conexos, condenando o seu desrespeito. 
• Cita a referencia os autores que transcreveu ou 
parafraseou. 
 •Elabora bibliografias, usando as normas respetivas. 
•Usa autonomamente a biblioteca escolar e outras  
bibliotecas físicas e/ou digitais para trabalhar a 

informação. 
 

 Atitudes/valores 
  • Manifesta espírito de interrogação 
  • Age de forma metódica e rigorosa\ 
  • Mostra resiliência na procura de informação  
  • Respeita os direitos de autor e conexos 
  •Demonstra iniciativa e criatividades na 
      resolução de problemas 
  •Aceita a crítica 
  •Tem em consideração as regras de 
    utilização da biblioteca 

 
 •Consultar a bibliografia recomendada 
(Big6)  
 
•Visualizar vídeos/filmes  

 Explorar Blogs, Sites, Páginas pessoais 
  

 Explorar textos Informativos 
 

 Identificar referências 
bibliográficas 

 
 

 Elaborar referências bibliográficas 
 

  

 
 Guião de 
Pesquisa Big6 
 
Tutoriais – 
Ferramentas 
Digitais 
 
 

 

Aplicação das 
grelhas de 
observação:  
Referencial de 
aprendizagem 
associado ao 
trabalho das 
Bibliotecas 
Escolares 
 
 
Apresentação do 
trabalho/ grupo 

 
 
 
 

 
1ºPeríodo 

 
 

 
 Utilização da BE e 

seus recursos 
 

 Fontes de 
informação 
(suporte digital, 
áudio, multimédia, 
papel … 

 
Conhecimentos/Capacidades 

•Usa autonomamente a biblioteca escolar e outras  
bibliotecas físicas e/ou digitais para trabalhar a 

informação. 
•Desdobra o tema em subtemas, tópicos, categorias, 

definindo as prioridades de pesquisa. 
•Define uma metodologia de pesquisa, selecionando 
ferramentas e fontes de informação (impressas ou 
digitais) a utilizar. 

 
 

 Visualizar um vídeo sobre temas 
propostos 

 Pesquisar informação variada (ex: 
uma sala um autor) 

 Produzir um a ficha síntese com 
imagem e informação 
 

Guião de 
utilização da BE 
 
Regulamento de 
funcionamento 
da BE 
 
Fontes de 
Informação 

Aplicação das 
grelhas de 
observação:  
Referencial de 
aprendizagem 
associado ao 
trabalho das 
Bibliotecas 
Escolares 

 
 

 
2ºPeríodo 
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 Guião de Pesquisa 

Big6 
 
 

 Produção de 
trabalhos (Projeto 
Saúde: PODE-
PASSE) 
 

 Uma Turma/ um 
autor 
 

 5 minutos de 
leitura 
 

•Seleciona a informação, reconhecendo a diferença entre 
fontes de informação primárias e secundárias. 
•Extrai sentido da informação, reconhecendo a diferença 
entre fontes de informação primárias e secundárias. 
•Combina dados de diferentes fontes, organiza, 
categoriza e estrutura a informação recolhida. 
 
 

Atitudes/valores 
  • Manifesta espírito de interrogação 
  • Age de forma metódica e rigorosa\ 
  • Mostra resiliência na procura de informação  
  • Respeita os direitos de autor e conexos 
  •Demonstra iniciativa e criatividades na resolução de 
problemas 
  •Aceita a crítica 
  •Tem em consideração as regras de utilização da 
biblioteca 

 Elaborar um trabalho escrito 
 

 

(suporte digital, 
áudio, 
multimédia, 
papel…) 

(Valores e 
atitudes; 
Literacias da 
informação, 
tecnológica e 
digital; 
trabalhos 
escolares dos 
alunos) 
 

 Apresentação e 
publicação dos 
Trabalhos 
 

  5 minutos de 
leitura 

 
 

 
 

Conhecimentos/Capacidades 
•Conhece e cumpre as normas associadas aos direitos de 
autor e direitos conexos, condenando o seu desrespeito. 
• Cita a referencia os autores que transcreveu ou 
parafraseou. Elabora bibliografias, usando as normas 
respetivas. 

 

•Analisa o processo e o produto de pesquisa. Refere 
criticamente sobre a avaliação e inventaria ações 
corretivas. 
. Utiliza  ferramentas digitais, 
 

 
 
 

Atitudes/valores 
  • Manifesta espírito de interrogação 
  • Age de forma metódica e rigorosa\ 
  • Mostra resiliência na procura de  
     informação 
  • Respeita os direitos de autor e conexos 
  •Demonstra iniciativa e criatividades na 
      resolução de problemas 
  •Aceita a crítica 
  •Tem em consideração as regras de utilização da 
biblioteca 

 

 
 Apresentação de um  trabalho em 

powerpoint, movimaker outros. 

 
Computador 

Aplicação das 
grelhas de 
observação:  
Referencial de 
aprendizagem 
associado ao 
trabalho das 
Bibliotecas 
Escolares 
 

 
 

3ºPeríodo 
 

 

NOTA: Esta planificação refere-se à organização geral das Literacias da informação, contudo diferentes projectos serão trabalhados em consonância com as diferentes 
disciplinas, sempre que assim for solicitado. Os projectos serão reconhecidos através das respectivas planificações que serão prontamente anexadas. 
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Equipa das Literacias 


