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O acesso à informação faz-se à velocidade de um clique, situação que há alguns anos todos desejávamos. Contudo, a explosão de informação 

foi tal que, atualmente, mais importante do que saber utilizar as ferramentas digitais para aceder à informação, é saber procurar, analisar e 

utilizar de forma eficaz toda a informação disponível, pelo que é imprescindível o desenvolvimento da capacidade de análise crítica e do 

respeito pelos direitos de autor.  

Esta mudança paradigmática exige que a escola se adapte à nova realidade. Como refere Isabel Mendinhos (2009, p.11) é preciso ensinar os 

alunos “a lidar com a informação de uma forma que lhes permita tirar melhor partido, de acordo com as suas necessidades, muni-los com as 

competências, as técnicas, o sentido crítico e a responsabilidade que lhes possibilitem ser, simultaneamente, consumidores e produtores de 

informação”. 

Assim, com a disciplina “Aprender a Aprender”, os alunos vão conhecer os procedimentos necessários à aprendizagem de qualquer conteúdo. 

Para a construção de um trabalho de investigação, os alunos vão utilizar o modelo de pesquisa BIG6, aprender a selecionar fontes e 

informações, conhecer as regras de utilização responsável da informação recolhida e a construir sínteses para depois as apresentarem.  

Pretende-se, portanto, que o aluno se aproprie de métodos de trabalho, de pesquisa e de investigação, em ambientes digitais e outros, 

desenvolvendo competências de seleção e análise crítica da informação no contexto de atividades investigativas. 

Em simultâneo, haverá a valorização da sua identidade e raízes, ao fazer-se o trabalho de investigação na área do património local. 

Os processos de ensino vão estar centrados nos alunos, enquanto agentes ativos na construção do seu próprio conhecimento. 

Com as estratégias utilizadas, vai ser valorizado o desenvolvimento do trabalho de projeto e a metodologia científica nas suas diferentes 

etapas.  
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Objetivos Ações estratégicas 
Metodologias de 

trabalho 
Articulação com 
outras disciplinas 

Descritores do 
Perfil do Aluno  

Adotar uma atitude crítica, 
refletida e responsável no uso de 
tecnologias e ambientes digitais. 
 
Identificar as ferramentas de 
pesquisa e fonte de informação 
(impressas ou digitais) fornecidas 
pelo professor. 
 
Realizar pesquisas simples, 
previamente programadas, 
avaliando as fontes, de acordo com 
a sua relevância e autoria. 
 
Selecionar a informação que 
melhor responde às questões 
colocadas sobre o tema. 
 
Identificar ideias principais, 
realizando inferências e explorando 
o sentido global da informação 
selecionada. 
 
Interagir e colaborar com os pares, 
apresentando as suas ideias e 
opiniões. 
 
Reconhecer que deve utilizar as 
suas próprias palavras para 
construir resumos. 
 
Partilhar as aprendizagens 
realizadas para diferentes públicos 
em ambientes tradicionais ou em 
espaços online preparados pelo 
professor 
 
Verificar o cumprimento das 
tarefas e os resultados alcançados, 
refletindo sobre o que deve mudar. 
 
Assumir atitudes e valores que 
promovam uma participação cívica 
de forma responsável e crítica. 

Assumir atitudes críticas e fundamentadas para a 
utilização adequada e responsável das tecnologias: 
utilização do computador e do correio eletrónico em 
segurança; criação de código de acesso seguro ao correio 
eletrónico. 
 
Apresentação do modelo de pesquisa BIG6, identificando as 
suas várias etapas. 
 
Realização de um trabalho de pesquisa, seguindo as várias 
etapas do modelo apresentado: 

1. Definição da tarefa 
2. Identificação das estratégias de pesquisa de 

informação 
3. Localização e acesso à informação 
4. Utilização da informação 
5. Síntese 
6. Avaliação 

 
Utilização de diferentes ferramentas de pesquisa e fontes de 
informação (impressas ou digitais). 
 
Realização de pesquisas, previamente programadas. 
 
Avaliação das fontes, de acordo com a sua relevância e 
autoria. 
 
Identificação dos autores das fontes consultadas. 
 
Inclusão das referências bibliográficas nos trabalhos 
realizados. 
 
Utilização de ferramentas da WEB 2.0 para partilha das 
aprendizagens realizadas, em espaços online preparados 
pelo professor. 
 
 
Construção de um portefólio digital. 
 
 
 
 

 
Esta disciplina é por 
excelência adequada a 
utilizar metodologias 
ativas de trabalho e de 
trabalho interdisciplinar: 
•Trabalho de projeto. 
 
•Processos de trabalho 
cooperativo em grupo ou 
a pares. 
 
•Processos de 
negociação, acordo e 
contrato 
 
•Aprendizagem baseada 
no debate (processos de 
questionamento 
reflexivo, expressão livre 
de ideias 
[brainstorming], 
debates…) 
 
•Aprendizagem baseada 
na experiência 
 
•Aprendizagem baseada 
na resolução de 
problemas (estratégias 
de análise e de discussão 
de alternativas…)  
 

 
Dada a especificidade 

do 1.º CEB, a 
articulação é 
naturalmente 

transversal a todas as 
áreas. Contudo, 
nesta disciplina 

existe uma maior 
articulação com as 

seguintes: 
 

• Português 
 

• Estudo do Meio 
 

• Artes Visuais 
 

• Expressão 
dramática / Teatro 

 

• Música 
 

• Tecnologias de 
Informação e 
Comunicação (TIC) 

 
 

 
São mobilizados 
conhecimentos, 
capacidades e 

atitudes no âmbito 
de todas as áreas 
de competência, 
ainda que exista 

uma maior 
incidência no 

desenvolvimento 
das seguintes: 

 
Linguagens e 

textos 
 

Informação e 
Comunicação 

 
Pensamento 

Crítico 
 

Pensamento 
criativo 

 
Sensibilidade 

Estética e Criativa 
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CALENDARIZAÇÃO / OPERACIONALIZAÇÃO 
 
A operacionalização / calendarização das ações estratégicas / atividades a desenvolver para o alcance dos objetivos delineados serão planificados numa lógica de 

uma autonomia e flexibilidade curricular e de acordo com as características de cada turma. 
 
 

AVALIAÇÃO – CRITÉRIOS, TÉCNICAS, PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS 
 

A avaliação traduz-se numa atribuição de uma menção qualitativa (Insuficiente, Suficiente, Bom, Muito Bom), conforme os critérios de avaliação em vigor no Agrupamento 
de Escolas, acompanhada de uma apreciação descritiva.  
 

Domínios Indicadores Ponderação Instrumentos  

A
ti

tu
d
e
s 

e
 v

a
lo

re
s 

Empenho e interesse 
Coloca dúvidas, manifestando empenho e atenção na aula. 

5% 

Listas de verificação e grelhas de 
observação para análise de: 

• interesse demonstrado 

• intervenções 

• cooperação 

• autonomia 
 
 

Registos relativos a:  

• realizações dos alunos 

• materiais construídos  
 

Demonstra curiosidade, colocando questões pertinentes. 

Participação 
Participa nas atividades de forma espontânea. 

5% 
Colabora com outros em tarefas e projetos comuns. 

Cooperação 
Manifesta espírito de interajuda para com os pares e adultos. 

5% 
Contribui com as suas ideias para tarefas comuns. 

Autonomia 
Expressa ideias próprias e no momento oportuno. 

5% 
Manifesta espírito de iniciativa. 

Criatividade 
Imprime cunho pessoal às realizações. 

5% 
Realiza trabalhos originais. 

Área curricular 

 
Utiliza o computador e o correio eletrónico em segurança.  
 
Identifica as várias etapas do modelo de pesquisa BIG6. 
 
Utiliza diferentes estratégias de descodificação da informação.  
 
Consulta, interpreta e seleciona informação de forma crítica. 
 
Mobiliza diferentes tipos de comunicação, de acordo com diferentes intenções. 
 
Faz referências bibliográficas. 
 
Desenvolve ideias e projetos de investigação ligado à temática do património local. 
 

75% 
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