
Literacia 
• A literacia consiste num conjunto de competências em pesquisa, seleção e 
avaliação da informação que se vão aperfeiçoando ao longo do tempo e 
através da experiência adquirida. 

• É a “capacidade de os alunos aplicarem os seus conhecimentos e 
analisarem, raciocinarem e comunicarem com eficiência, à medida que 
colocam, resolvem e interpretam problemas numa variedade de situações”. 
(relatório PISA) 

• Actualmente, não basta saber ler, escrever e contar. É fundamental que as 
pessoas sejam capazes de procurar, adquirir e compreender a informação em 
diferentes suportes, bem como saber usá-la quando necessário. Isto é 
essencial, ou corre-se o risco de exclusão social, como já atestam alguns 
estudos. 

 

 
 



Literacia da informação 
• O crescimento gigantesco da informação e dos ambientes digitais, bem como 
a viragem no sistema educativo, centrada no aluno e na aprendizagem ao longo 
da vida justificam a atenção crescente que vem sendo dada ao desenvolvimento 
de competências em literacia da informação. (Calixto, 2001). 

 

• O impacto da Internet e de outros recursos electrónicos e digitais  vieram 
facilitar-nos o acesso à informação. Mas o importante é saber manuseá-la e dela 
retirar o melhor proveito. Ter essa capacidade de utilizar a informação em 
formato digital corresponde ao conceito de Literacia em Informação.  

 

 

  

 

«To be information literate, a person must be able to recognize when 
information is needed and have the ability to locate, evaluate and use 
effectively the needed information» «Information literacy is the ability 
to access, evaluate and use information from a variety of sources.» 

 American Library Association (ALA 1989) 



Pesquisa de informação 

• “ A literacia de informação engloba todos os comportamentos 
relativos ao processo de informação, tais como: identificar a 
necessidade de informação, identificar onde e como a encontrar, 
saber lê-la e compreendê-la, saber criticar e avaliar se 
corresponde à necessidade identificada, saber utilizar e gerir a 
informação, saber explorá-la para desenvolver a sua auto-
formação. “   

em:http://www.rbe.minedu.pt/documentos/BE_PI/Etapas.htm#2.2 

 

 

 

 



O modelo BIG6 
• A pesquisa gera aprendizagem, mas a quantidade de informação disponível 

torna necessário que os alunos adquiram a capacidade de selecionar, avaliar e 
usar a informação apropriada e eficazmente. Uma maneira de fazer isso é 
através do "Big6 Skills” processo de pesquisa  e resolução de problemas, que 
foi desenvolvido por dois educadores como uma forma de ensinar 
competências de informação e tecnologia.  

 

• O modelo de BIG6 - The Big Six- Teaching Technology and Information Skills, 
foi criado por M.B. Eisenberg e R.E. Berkowitz, em 1998. Trata-se de um 
modelo cuja aprendizagem é baseada na resolução de problemas – problem-
based learning (identificação do problema, discussão das razões e implicações 
apresentadas pelo problema e a reflexão sobre como resolver ou melhorar a 
situação).  

“The Big6 is a process model of how people of all ages  

solve an information problem.” 

(M.B. Eisenberg e R.E. Berkowitz)  

 



As 6 etapas do modelo de  
Eisenberg e  Berkowitz  



Etapas do modelo BIG6 

1. Definição da tarefa  - What Do I Need to Do? 

• Definir o tema do trabalho 

• Identificar as informações de que necessita  
 

       Aplicação do modelo Big6 na elaboração da  

biografia de um autor português  
Exemplo: O aluno vê que tipo de trabalho é pedido e especifica qual o autor que 

vai escolher (Biografia de Gil Vicente) e que tipo de informação deve procurar, 
ou seja, o que quer saber sobre aquele autor.  

 

 

 

http://rack.0.mshcdn.com/media/ZgkyMDEyLzA0LzI0LzAyXzIwXzEzXzI5M19maWxlCnAJdGh1bWIJMTIwMHg5NjAwPg/0ac922b6 



Etapas do modelo BIG6 
2. Estratégias de Pesquisa de informação - What Can I Use to 
Find What I Need? 

• Determinar fontes a consultar 

• Selecionar as melhores fontes de informação. 
 

       Exemplo: O aluno reflete sobre as possíveis fontes de informação – Biblioteca 
escolar ou Municipal - e seleciona as que mais se adequam aos objetivos. Na 
Biblioteca, é possível definir uma estratégia de pesquisa que contemple: além 
da Internet, fontes impressas (dicionários, enciclopédias, revistas, manuais, 
folhetos, monografias...), fontes não impressas (DVD, CD Rom) e fontes 
eletrónicas. Pode também pedir ajuda ao professor ou ao PB. A recolha de 
informação deve ser feita através de palavras-chave: Gil Vicente, autor 
português, dramaturgo, teatro, Auto da Barca… 

 

http://rack.0.mshcdn.com/media/ZgkyMDEyLzA0LzI0LzAyXzIwXzEzXzI5M19maWxlCnAJdGh1bWIJMTIwMHg5NjAwPg/0ac922b6 



Etapas do modelo BIG6 

3. Localização e Acesso a Informação - Where can I find what I need? 

• Localizar fontes de informação 

• Encontrar a informação dentro das fontes 
 

      Exemplo: O aluno localiza e acede informação. Inicia-se a pesquisa da 
informação, utilizando o catálogo da biblioteca, a Internet, as fontes fornecidas 
pelo professor, os seus conhecimentos pessoais, etc. O aluno interroga-se 
sobre o acesso às fontes de informação. 

- Onde encontrar a informação (biblioteca / professor / livro /internet)? 

- Quem pode ajudá-lo? 

- Como registar a informação? 

- Como referir as fontes? 

 

 

http://rack.0.mshcdn.com/media/ZgkyMDEyLzA0LzI0LzAyXzIwXzEzXzI5M19maWxlCnAJdGh1bWIJMTIwMHg5NjAwPg/0ac922b6 



Etapas do modelo BIG6 
4. Uso da informação - What Information Can I Use?        

• Envolver a informação (ler, ouvir, visualizar) 

• Extrair informação relevante 
 

      Exemplo: O aluno trabalha a informação decidindo o que é útil e adequado ao 
seu trabalho. Organiza a informação tirando notas, citando, sublinhando, 
esquematizando, fazendo resumos, preenchendo grelhas, criando vídeos, 
ilustrando, fazendo esquemas ou gráficos, etc.  

 

http://rack.0.mshcdn.com/media/ZgkyMDEyLzA0LzI0LzAyXzIwXzEzXzI5M19maWxlCnAJdGh1bWIJMTIwMHg5NjAwPg/0ac922b6 



Etapas do modelo BIG6 

5. Síntese - How Can I Put My Information Together? 

• Organizar a partir de múltiplas formas. 

• Apresentar a Informação  

      

     Exemplo: O aluno apropria-se da informação e adequa-a aos seus objetivos, 
reformulando-a, evitando o plágio, respeitando os direitos de autor, indicando as 
referências bibliográficas. É aqui que os conhecimentos anteriores são 
equacionados e questionados e surgem novas formulações e se apresenta a 
informação final no formato mais adequado: texto escrito; apresentação oral; 
apresentação multimédia; elaboração de cartaz; dramatização de textos; blogue, 
etc.  

 

 

 

 



Etapas do modelo BIG6 

6. Avaliação - How Will I know If I Did Well? 

• Avaliar o produto (eficácia) 

• Avaliar o Processo (eficiência) 

• Autoavaliação  
       

      Exemplo: O aluno verifica de que modo atingiu os objetivos e se a informação que 
encontrou corresponde às necessidades identificadas na 1ª etapa, ou seja, qual 
foi a sua eficácia, nomeadamente através da elaboração de um inquérito, de um 
relatório, de um questionário,… 

 

 

http://rack.0.mshcdn.com/media/ZgkyMDEyLzA0LzI0LzAyXzIwXzEzXzI5M19maWxlCnAJdGh1bWIJMTIwMHg5NjAwPg/0ac922b6 



Desdobrável de apoio aos alunos 



Desdobrável de apoio aos alunos 


