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Organizar uma Biblioteca Virtual 

PÚBLICO-ALVO: Licenciandos, estudantes do ensino superior.  

TEMPO DE DURAÇÃO: 14 dias (2 semanas) 

 

JUSTIFICATIVA 

O mundo digital está cada vez mais fazendo parte do processo de desenvolvimento da 

educação, enriquecendo descobertas, conhecimento e estudo.  

Em busca do desenvolvimento do aprendizado criativo e formador do conhecimento, tendo 

como base a interação entre as pessoas, escolhemos o tema organização de uma biblioteca virtual. 

Trata-se de explorar um dispositivo de apoio na obtenção de informações contendo documentos 

digitais, com uma seleção abrangente e pluralidade de autores.  

Visamos assim propagar o acesso à cultura em um curto espaço de tempo, possibilitando 

também fazer uma análise crítica das informações.  

Distinção entre tipos de Bibliotecas: 

 

BIBLIOTECA 

 

 

Coleção pública ou privada de livros e documentos congêneres, organizada para 

estudo, leitura e consulta. Edifício ou recinto onde se instala essa coleção. 

BIBLIOTECA DIGITAL 
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A partir de aparatos tecnológicos é possível a convergência de formatos (o suporte 

técnico), de conteúdos convencionais para softwares, conteúdos animados e 

estáticos e audiovisuais. 

BIBLIOTECA VIRTUAL 

 

A biblioteca virtual identifica-se por não existir como ambiente físico e ou real. 

Seu acervo é permeado por tecnologias via Internet. 

 

  

OBJETIVO GERAL 

Desenvolver a competência para a busca e seleção de fontes bibliográficas relevantes para a 

Educação a Distância. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Conceituais 
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• Compreender o dispositivo de busca, seleção e organização de fontes bibliográficas, por 

meio dos recursos disponíveis no Google Books. 

• Identificar produção bibliográfica relevante para a EAD. 

Procedimentais 

• Utilizar os recursos da tecnologia da informação e da comunicação, de forma a aumentar as 

possibilidades da aprendizagem auto-regulada. 

• Desenvolver a habilidade com o dispositivo de busca, seleção e organização de fontes 

bibliográficas Google Books. 

• Buscar e selecionar informações relevantes sobre a EAD. 

• Organizar informações relevantes sobre a EAD. 

• Produzir um texto de acordo com as normas de expressão escrita. 

Atitudinais 

• Trabalhar em grupo, organizar a dinâmica e plano de trabalho. 

• Aceitar a diversidade de opiniões e posicionamentos teóricos. 

• Colaborar para a consecução da atividade. 

 

ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA 

A estratégia pedagógica proposta é a da solução de um problema real. 

Na formulação do problema real, o orientador inclui o contexto do mesmo, bem como o 

tempo e espaço necessários para sua solução, sem deixar de indagar-se sobre os conhecimentos 

prévios que os orientandos já possuem para uma possível solução do problema apresentado. O 

objetivo de propor problemas reais como estratégia pedagógica é o de aprender a pensar como um 

membro a mais da comunidade profissional. Desse modo, o orientando assume maior 

responsabilidade sobre o gerenciamento de suas atividades. 

 

RECURSOS DE INTERAÇÃO 

Fórum e Chat. 

 

MATERIAL DIDÁTICO 

GRACIOSO, Luciana de Souza. Biblioteca, web 2.0, Biblioteca 2.0. disponível em 

http://libdigi.unicamp.br/document/?code=23460 , acessado em 19/10/09. 

 

FERREIRA, Sueli Mara S. P. Design de biblioteca virtual centrado no usuário: a 

abordagem do Sense-Making para estudos de necessidades e procedimentos de busca e 

uso da informação. Ci. Inf. [online]. 1997, vol.26, n.2 ISSN 0100-1965.  
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http://www.scielo.br/pdf/ci/v26n2/v26n2-13.pdf , acessado em 16/10/09. 

 

SANTOS, Gildenir Carolino & PASSOS, Rosemary. Bibliotecas virtuais: realidade, 

possibilidade ou alvo de sonho. disponível em  

http://libdigi.unicamp.br/document/?view=1115, acessado em 16/10/09. 

 

ZANG, Nelson, FILIPIAKI, Edinara, SENGER, Igor & SILVA, Teresinha Letícia da. 

Biblioteca virtual: conceitos, metodologia e implantação. Revista de Pesquisa e pós-

graduação. Disponível em  

http://www.uri.br/publicaonline/revistas/artigos/14.pdf, acessado em 16/10/09. 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação do desempenho do aluno será contínua e acumulativa, possibilitando o 

diagnóstico sistemático do processo de aprendizagem. Esta atividade será pontuada a partir dos 

seguintes critérios: 

• Envio da tarefa no prazo estipulado. 

• Pertinência dos títulos bibliográficos selecionados.  

• Participação no fórum, segundo os critérios abaixo: 

1. A resposta oferecida identifica a compreensão total da proposição do exercício. 

2. Organização das informações apresentadas de modo coerente em sua biblioteca 

virtual. 

3. Interação com o colega, reconhecendo como a interpretação do colega ampliou sua 

própria interpretação. 

4. Atendimento às normas de expressão escrita e cortesia. 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

Primeira Semana (sete dias) 

Esta atividade propõe a organização de uma Biblioteca Virtual Pessoal. Essa Biblioteca 

Virtual Pessoal poderá ser compartilhada com todos os colegas do curso.  

Vamos criar a nossa Biblioteca Virtual Pessoal utilizando o serviço gratuito da Biblioteca 

Google. Você conhece esse serviço gratuito disponível na Internet?  

Para poder usufruir o serviço gratuito da Biblioteca Google é necessário ter uma Conta 

Google, ou Gmail.  

Se você já possui uma conta Google, você pode passar para o tópico nº 2, caso não tenha, 

siga a instrução a seguir: 
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1. Acesse o endereço abaixo e crie a sua conta Google 

https://www.google.com/accounts/NewAccount?hl=pt-BR 

Para criar a conta Google, você necessita de uma conta em correio eletrônico, pois será ali 

que você receberá a confirmação da criação da sua conta. A partir da confirmação da criação da sua 

conta Gmail, você já poderá utilizar os vários serviços gratuitos do Google, entre eles a Biblioteca, 

que é o foco desta atividade.  

2. Com a sua conta Google criada, acesse o endereço abaixo, coloque seu nome de usuário 

(login) e senha.  

https://www.google.com/accounts/Login?hl=pt-

BR&continue=http://www.google.com/webhp%3Fhl%3Dpt-BR%26tab%3Dpw 

Ao entrar no ambiente Google, você vai encontrar uma página que lhe permite utilizar vários 

serviços. Escolha o serviço Pesquisa de Livros.  

Ao escolher a Pesquisa de Livros, você será direcionado para a página de busca de livros 

http://books.google.com/ 

Agora é começar a selecionar os livros com as palavras-chave.  

Por exemplo, em nossa última pesquisa efetuada neste serviço, a palavra chave EAD 

ofereceu 14.500 resultados. Muito, não é mesmo?  

Dentre esses inúmeros resultados, com certeza você vai encontrar livros importantes para 

organizar sua biblioteca, inclusive muitos livros são referência obrigatória das nossas disciplinas.  

Ao encontrar um livro que você queira adicionar à sua biblioteca, basta clicar no link 

Adicionar à sua biblioteca, que você encontra no lado esquerdo da tela em que está visualizando o 

livro.  

Ao escolher o primeiro livro, o serviço vai lhe oferecer a oportunidade de deixar a sua 

biblioteca visível ao público.  

Clique no link indicado pelo serviço para que possamos visualizar a biblioteca que você 

criou.  

No link abaixo temos o exemplo de uma biblioteca criada por um colega nosso: alun@  

http://books.google.com/books?uid=7394520339581283012&hl=pt-BR 

Se você não quiser deixar seu nome completo visível na Internet, por questões de 

preservação de sua privacidade, basta usar um apelido.  

Neste primeiro momento da atividade seu desafio é o de organizar a sua biblioteca com 5 

livros sobre o tema EAD. Ao ter sua biblioteca organizada, envie uma mensagem para o fórum com 

as seguintes informações: 

a) O endereço da sua biblioteca com os 5 livros para que possamos visualizá-la. 



 6

b) A justificativa para cada um dos 5 livros escolhidos, ou seja, qual foi a razão que lhe 

levou a incluir cada um desses livros na sua biblioteca.  

c) A sua avaliação da experiência pessoal em organizar a sua Biblioteca Virtual: o que você 

pode aprender organizando essa biblioteca?  

 

Segunda Semana (7 dias) 

Conheça a biblioteca de seus colegas e troque suas experiências com eles. 

Verifique os livros que os colegas selecionaram e as justificativas dadas pelos colegas para a 

seleção dessas obras. 

A partir da interação entre os colegas, inclua mais 5 livros em sua biblioteca, estabelecendo 

critérios para isso. 

Envie uma nova mensagem ao fórum indicando os 5 livros novos incluídos na sua biblioteca 

com a justificativa para a inclusão dos mesmos. 

 

 

Alessandro Gonçalves, Geane Izabel Bento Botorelli, Maria Emilia Sardelich, Patrícia 

Naveira Pecoraro e Rubens de Souza 


