
LITERACIA DA INFORMAÇÃO

O PODER DO CIDADÃO

BIBLIOTECAS DO POLITÉCNICO DE LEIRIA



LITERACIA > O QUE É?

» Capacidade de ler e escrever; alfabetismo

» Capacidade de usar a leitura e a escrita como

forma de adquirir conhecimentos, desenvolver as

próprias potencialidades e participar ativamente

na sociedade

» Figurado competência numa determinada área

Dicionário infopédia da Língua Portuguesa. (2019). Obtido 12 de Novembro de 2019, de https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/literacia



ILITERACIA DA INFORMAÇÃO > CAUSAS

» Falta de formação para a competência

» Desconhecimento de fontes de informação 

fidedignas

» Acesso facilitado a informação



ILITERACIA DA INFORMAÇÃO > MAIS CAUSAS

» Não reconhecimento de informação falsa

» Excessivo hipertexto

» Demasiadas distrações



LITERACIA DA INFORMAÇÃO > PORQUÊ?

» Sociedade da Informação

» Valorização económica e social da 

informação

» Desenvolvimento de competências e 

autonomia

» Desenvolvimento do espírito crítico



PARA QUEM?

» Estudantes das escolas de ensino 

secundário do concelho de Leiria

» Futuros estudantes ensino superior

» Docentes

» Comunidade em geral



PARA QUÊ?

» Consciencializar para o valor e poder da informação

» Criar competências de literacia informacional

» Desenvolver a autonomia

» Desenvolver competências transversais

» Tornar cidadãos mais ativos, despertos e empáticos



O PROJETO

• Bibliotecas do Politécnico de Leiria
- Parcerias
- Estudantes do ensino 
secundário do concelho de 
Leiria

Literacia da 
informação



COMO?

» Iniciativa direcionada

» Tecnologias atuais

» Recursos acessíveis

» Reconhecidos pelo público-alvo



MOTIVAR PARA QUÊ?

» “níveis de literacia elevados são hoje associados à 

empregabilidade e à cidadania”, Calixto (2004, p. 3) 

citando a OCDE (2000) 

» Novas competências

» Reconhecer a informação

» Cidadãos mais pró-ativos contribuindo para uma 

sociedade mais informada e atenta

Calixto, José António (2004). Literacia da informação: um desafio para as bibliotecas. Secção de Ciências Documentais, Departamento de Ciências e Técnicas do Património (Org.) -
Homenagem ao Professor Doutor José Marques: 26 e 27 de Junho de 2003: actas do colóquio "Do Documento à Informação" e da jornada sobre sistemas de informação municipal; 
Memória do Curso de Especialização em Ciências Documentais (1985-2003). Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Disponível em 
http://ler.letras.up.pt/site/default.aspx?qry=id015id116&sum=sim

http://ler.letras.up.pt/site/default.aspx?qry=id015id116&sum=sim


INTERVENIENTES?

» Bibliotecas do Politécnico de Leiria

» Redes de Bibliotecas

» Estreitamento de relações com 

professores do ensino secundário



PORQUÊ AS BIBLIOTECAS?

» Contacto direto com o público-alvo

» Espaços privilegiados de função mediadora entre 

a informação e os utilizadores

» Papel ativo no processo de ensino/aprendizagem 



BIBLIOTECÁRIOS  > QUE PAPEL?

» Bibliotecários “out of the box”

» Procura constante de aquisição de novos 

conhecimentos e competências

» Parceiros ativos de outros agentes 

intervenientes no processo de 

ensino/aprendizagem



BIBLIOTECÁRIOS  > QUE PAPEL OU PAPÉIS?

» Criação e prestação de forma colaborativa de 

serviços de valor acrescentado 

» Formador em literacia informacional

» Facilitador da aprendizagem

» Gestor do conhecimento 

» Editor de conteúdos



FORMAÇÃO. TEMAS A ABORDAR?

» “Informação onde estás tu?” – Métodos de pesquisa 

» “Plágio não. Faça citação!” – Como evitar o plágio

» “ Citar e referenciar sem stressar” – gerir citações e referências bibliográficas com 

o Mendeley



ASPETOS POSITIVOS?

» Competências transversais dos 

estudantes

» Estudantes do ensino superior com 

maior nível de competência e 

literacia informacional



MAIS ASPETOS POSITIVOS?

» Reconhecimento dos diferentes tipos 

de informação

» Maior autonomia e sucesso na 

realização de trabalhos académicos

» Cidadãos mais conscientes, com 

sentido crítico mais desenvolvido



POSSÍVEIS CONDICIONANTES?

» Tempo e do programa letivo

» Tecnológicas

» Desinteresse por parte do público-alvo

» Agenda



LITERACIA > SUPER POWER?

YES?! SO…

BE SUPER POWERFULL WITH US

Em breve, numa escola perto de si!



vera.miguel@ipleiria.pt
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