
                                                                                     

 

EIXO 1:  TEÓRICO CONCEITUAL 
 

DISCIPLINA: LETRAMENTO INFORMACIONAL 
 

PROFESSORA:  
Profa. Dra. Lívia Ferreira de Carvalho – Email: liviabiblioufg@gmail.com 
 

TUTORES:  
Filipe Reis – filipe.reis17@gmail.com;  
Frederico Oliveira Ramos – freddroliveira@gmail.com ;  
Geisa Muller de Campos – geisamuller@hotmail.com; 
Kelly Cristina da Silva Ruas – kelly.ruas84@gmail.com; 
Laís Pereira – laispereira2@yahoo.com.br; 
Laura Vilela Rodrigues Rezende – lauravil.rr@gmail.com; 
Thalita Franco dos Santos - thalitafdsantos@gmail.com. 
 

24 DE ABRIL A 14 DE MAIO DE 2017 
 

PLANO DE ENSINO 
 

EMENTA 
 
Informação e aprendizagem. Leitura e Letramento informacional. Letramento 
Informacional: aspectos históricos e conceituais. Letramento Informacional e o 
empoderamento do discente. 

BOAS VINDAS 
 
Sejam bem vindos à disciplina Letramento Informacional. Ela faz parte do Eixo 1 - 
“Teórico conceitual”. Nesta disciplina discutiremos as bases teóricas do conceito de 
letramento informacional, bem como as práticas que estão sendo desenvolvidas em 
escolas do Brasil e também iniciativas de outros países. 

OBJETIVO GERAL 
 
Compreender as bases teóricas do letramento informacional e sua aplicação na 
escola. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Conhecer os fundamentos do letramento informacional; 
2. Discutir práticas adotadas nas escolas; 
3. Propor iniciativa para trabalhar o letramento informacional. 
 

METODOLOGIA 
A disciplina se baseará na leitura dos textos indicados, discussão nos fóruns (a 
interação entre os participantes é fundamental para enriquecer o debate), e na 
elaboração de uma proposta para trabalhar o letramento informacional na escola ou 
na biblioteca. 
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CRONOGRAMA 

 
Esta disciplina possui duração de três semanas, por isso atentem-se aos prazos de 
cada atividade. 
 

SEMANA 1 – 24 a 30 de ABRIL 
 
Sensibilização: A crise nas bibliotecas escolares 
 
Vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=cbrKNRXCTuE 
 

Texto para estudo: Arcabouço conceitual do letramento informacional 
 
Referência: GASQUE. Kelley Cristine Gonçalves Dias. Arcabouço conceitual do 
letramento informacional. Ciência da Informação, Brasília, DF, v. 39 n. 3, p.83-92, 
set./dez., 2010. Disponível em: http://repositorio.unb.br/handle/10482/9263 
 
Fórum de discussão: Compartilhe sua experiência de pesquisa escolar 
 
A discussão será baseada no vídeo e no texto, ambos disponibilizados no ambiente 
Moodle. A ideia é que compartilhe sua experiência pessoal de pesquisa durante a 
educação básica numa perspectiva crítica: discuta o papel do professor, da família, 
o modelo de prática pedagógica da escola, a participação da biblioteca (se havia, 
como era), e outros aspectos que julgar relevantes. O fórum não é avaliativo, mas é 
fundamental que participem e interajam para ampliar os conhecimentos e visão 
crítica a respeito do tema. 
 
Tarefa: Represente em forma de esquema visual (infográfico) como você entende a 
relação entre letramento informacional, biblioteca e sociedade da informação. O 
infográfico é uma forma de representar as ideias de modo criativo e sucinto, 
praticamente autoexplicativo. Esta atividade visa desenvolver alguns aspectos do 
letramento: a capacidade de representar ideias em diferentes formatos e a 
criatividade. 
 
Orientação para a tarefa: deverão utilizar a ferramenta Piktochart, que é excelente 
para a elaboração de infográficos, segue o link: /https://magic.piktochart.com/  
A ferramenta possibilita salvar o arquivo em formato de imagem. Feito isso, enviem a 
imagem no link disponibilizado. Prazo para postagem: até o dia 30 de Abril. 

Critérios de avaliação do infográfico: Criatividade; capacidade de expressar e 
sintetizar as ideias; aspecto estético. Valor da atividade: 10 pontos 

SEMANA 2 – 01 a 07 de MAIO 
 
Sensibilização: A importância da leitura na vida das pessoas 
 
Vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=NnUAktM7eFY 

 
Texto para estudo: Letramento informacional: pesquisa, reflexão e aprendizagem. 
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Referência: GASQUE, Kelley Cristine Gonçalves Dias. Letramento informacional: 
pesquisa, reflexão e aprendizagem. Brasília: Editora FCI/UnB, 2012. Disponível em: 
http://repositorio.unb.br/handle/10482/13025 
 
Texto complementar: Terceira edição da pesquisa: Retratos da leitura no Brasil. 
 
Disponível em:  
http://www.prolivro.org.br/ipl/publier4.0/dados/anexos/2834_10.pdf> 
 
Fórum de discussão: Leitura e letramento informacional 
 
Algo indiscutível para que o letramento informacional possa ser desenvolvido, é a 
importância da leitura. A leitura é um instrumento de emancipação do sujeito, e por 
meio dela podemos dar outros passos. Precisamos de propostas que objetivem a 
promoção da leitura, do pensamento crítico e reflexivo. No fórum vamos discutir 
sobre as práticas de leitura que fazem parte de seu cotidiano e como elas estão 
relacionadas ao letramento informacional. É fundamental realizar a leitura dos textos 
e assistir ao vídeo para participar da discussão. 
 
Tarefa: Proponha uma atividade que possa desenvolver o letramento informacional 
na escola ou na biblioteca. A proposta deve levar em consideração os seguintes 
aspectos: 
 
Público-alvo: definir a quem se destina a atividade, faixa etária, nível de instrução e 
o que mais julgar necessário para caracterizar o público. 
Estratégia utilizada: descrever a proposta em si, seus detalhamentos, como será 
desenvolvida, quem será o responsável pela mediação, local onde será aplicada, 
quais instrumentos serão utilizados. Qual é propósito, o que se pretende 
desenvolver. 
Avaliação: como a assimilação do conteúdo será medida após a aplicação da 
proposta. Como avaliar se o indivíduo adquiriu ou não o conhecimento proposto. 
 
Importante: Esta tarefa servirá como base para a próxima, portanto faça uma 
proposta que seja exequível. A proposta vale 10 pontos. 
 
Critérios de avaliação da proposta: Compreensão do letramento informacional; 
adequação da proposta ao tema; aplicabilidade da proposta. Prazo para postagem 
da atividade: 07 de Maio. 
 

SEMANA 3 – 08 a 14 de MAIO 
 
Sensibilização: Letramento informacional 
 
Vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=UWHcuXW3C04 
 
Texto para estudo: Perspectivas de letramento informacional no Brasil: práticas 
educativas de bibliotecários em escolas de ensino básico. 
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Referência: CAMPELLO, Bernadete Santos. Perspectivas de letramento 
informacional no Brasil: práticas educativas de bibliotecários em escolas de ensino 
básico. Encontros Bibli: Revista Eletrônica de Biblioteconomia e Ciência da 
Informação, Florianópolis, v. 15, n. 29, p.184-208, 2010. 
 
Texto complementar: A formação do pesquisador juvenil. 
 
Referência: FIALHO, Janaina Ferreira; MOURA, Maria Aparecida. A formação do 
pesquisador juvenil. Perspectivas em ciência da informação, Belo Horizonte, v.10 
n.2, p. 194-207, jul./dez. 2005. 
 
Fórum de discussão: Minhas práticas como professor e bibliotecário 
 
Baseando-se nos textos lidos até o momento e em suas experiências, discorra sobre 
as seguintes questões: incentivo meus alunos ou usuários a utilizar mais de uma 
fonte de informação para se informar e formar opinião a respeito de um assunto? 
Consigo trabalhar o pensamento crítico e reflexivo com eles? Quais práticas adoto 
que estão em conformidade com o letramento informacional?  
 
Tarefa: Aplicar e avaliar os resultados da proposta desenvolvida na semana 
anterior. A atividade vale 10 pontos. 
 
Critérios de avaliação: capacidade de análise crítica dos resultados e relações com 
o letramento informacional. Prazo para postagem da atividade: 14 de Maio. 
 


