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Este e-fólio é composto por dois “exercícios”, que requerem produções escritas. 

Deverá ter o maior cuidado na redacção dos textos, pois, como sabe, a qualidade da 

expressão escrita afecta a compreensão dos conteúdos que quer transmitir. 

 

 

I 
 

No âmbito do desenvolvimento da colecção de uma biblioteca escolar, a selecção 

de recursos é um momento crucial, levantando várias questões. Uma dessas 

questões reside em eventuais actos censórios (que se podem revestir de muitas 

maneiras, desde as mais evidentes às mais subtis) e na forma de os evitar, 

respeitando os princípios inerentes à liberdade de informação, sobretudo num 

contexto especificamente educativo. 

 

Tendo como enquadramento de referência as bibliotecas escolares portuguesas, 

escreva um texto estruturalmente organizado e claro, no qual explicite e reflicta 

sobre a problemática acima enunciada. 
 
 
 

II 
 

Leia atentamente o seguinte excerto extraído de um dos capítulos do livro O Papel 

e o Pixel. Do impresso ao digital: continuidades e transformações (2007), de José 

Afonso Furtado: 

 

 

 “Encontramo-nos pois numa encruzilhada. Tecnologia e cultura 

conjugaram-se para suscitar uma transformação no mundo dos conteúdos. Este 

novo mundo é abundante e desestruturado e «são escassos os mecanismos de 

contextualização para navegação e para sintetizar a informação». Estamos 

afogados em informação mas à míngua de conhecimento, pois a informação só é 

útil quando pode ser localizada e sintetizada em conhecimento. O que precisamos 



desesperadamente é de contexto. As bibliotecas têm sido, em matéria de conteúdo, 

o gold standard, [já que] todas as boas bibliotecas acrescentam contexto ao 

conteúdo […].” (pp. 129-130) 

 

 

COMENTE o excerto acima transcrito, tendo em consideração o papel que a 

biblioteca e, especificamente, uma política de desenvolvimento da colecção podem 

desempenhar na problemática referida. 
 

 
 

Nota: Cada um destes “exercícios” deverá ter entre 250 e 300 palavras, devendo os 
textos ser constituídos por introdução, desenvolvimento e conclusão.  

 Para além da avaliação dos conteúdos, a cotação incidirá também na expressão 
escrita, sendo descontadas as incorrecções sintácticas bem como os erros 
ortográficos. 

 Os conteúdos do texto desta unidade curricular servirão de enquadramento a essa 
 reflexão, não se aceitando qualquer transcrição dos mesmos. 

 
 QUALQUER E-FÓLIO QUE NÃO SEJA ORIGINAL SERÁ ANULADO. 
 
 
 

A todos os alunos, desejo um bom trabalho. 
 
 
 
 
 
 
 


