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Comemorações do Mês Internacional da Biblioteca Escolar  

Apresentação do Concurso PesquisOAz 

 

A Biblioteca Municipal Ferreira de Castro, como vem sendo habitual, associou-se às Bibliotecas Escolares do 

Município de Oliveira de Azeméis e ao Centro de Formação da Associação de Escolas de Arouca, Vale de 

Cambra e Oliveira de Azeméis (CFAE AVCOA) para comemorar o Mês Internacional da Biblioteca Escolar, uma 

data que celebra e mostra a toda a comunidade o trabalho desenvolvido em prol do livro, da leitura e da 

divulgação do nosso património.     

Neste âmbito, no passado dia 22 de outubro, foi apresentado na biblioteca municipal, o Concurso PesquisOAz. 

Trata-se de um campeonato de pesquisa de informação online dirigido aos/às alunos/as do 3.º Ciclo de Ensino 

Básico e do Ensino Secundário dos agrupamentos de escolas do concelho de Oliveira de Azeméis, num total de 

mais de 3600 alunos/as, com intuito de contribuir para a aquisição de competências definidas no perfil do/a 

aluno/a no final da escolaridade obrigatória. 

A abertura da sessão esteve a cargo do Sr. Vereador da Educação, Dr. Rui Luzes Cabral, que felicitou os 

Professores/as Bibliotecários/as pela iniciativa, salientando que há muita informação a circular na internet e 
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que nem sempre os/as jovens têm as competências necessárias para selecionar a informação correta ou a 

mais adequada e orientá-la para o que é realmente necessário. 

De seguida tomou a palavra o professor bibliotecário Paulo Martins que apresentou o projeto e 

contextualizou-o na perspetiva de que numa altura em que as bibliotecas, para além dos livros, têm cada vez 

mais informação em diferentes suportes torna-se necessária e obrigatória a procura da informação adequada 

e correta. 

 Salientou ainda o interesse constante dos/as jovens pelas novas tecnologias, pelas redes sociais, pelos jogos 

online, entre outros, como um mote para esta competição saudável, ao mesmo tempo que fomentam a 

cooperação e a aprendizagem de métodos de pesquisa de informação online.  

Evidenciou também que a proliferação de informações dúbias ou falsas tornando-se necessário, cada vez mais, 

falar destas realidades na escola e fornecer aos/às alunos/as as ferramentas para encontrarem o que 

procuram de forma correta. Como tal, a Rede de Bibliotecas de Oliveira de Azeméis tem um papel 

determinante na orientação dos/as jovens no universo online. 

No que diz respeito ao campeonato, este é composto por três momentos:  

1.ª O campeonato começa por uma fase de formação nas bibliotecas escolares dos agrupamentos, em que 

os/as alunos/as interessados/as são orientados/as nas melhores práticas de pesquisa na internet: pesquisa 

avançada de termos, pesquisa de citações, pesquisa de imagens, cálculos a partir do Google, etc. 

Na 2.ª, os/as alunos/as participam nas eliminatórias em cada agrupamento, para selecionar os/as apurados/as 

para a final. As provas são respondidas online e a cada grupo é atribuído um tablet para responder às 

questões, podendo também usar um smartphone para procurar as respostas. 

Na 3.ª e última fase, a realizar no dia 6 de fevereiro, os/as selecionados/as competem entre si, na biblioteca 

municipal, demonstrando as competências que adquiriram na pesquisa de informação. 

Para encerrar esta edição, no dia 8 de fevereiro, os/as alunos/as concorrentes e os seus/suas encarregados/as 

de educação são convidados/as para uma sessão, na biblioteca municipal, onde um/a orador/a convidado/a 

falará sobre questões relacionadas com as vantagens e as desvantagens da internet e a forma como os 

pais/mães e encarregados/as de informação podem acompanhar os seus/suas educandos/as na sua relação 

com o mundo digital, que é cada vez mais o mundo real. 

 


