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Módulo 2 - Explorar recursos educativos digitais 

Pesquisas 

 
Objectivo: Conhecer a função “Pesquisa”. 
 
 
MAIS-VALIAS: 

 Rápido acesso a todos os recursos da Escola Virtual 
 Ferramenta útil para a implementação de estratégias de interdisciplinaridade 
 Acesso a recursos nas diferentes disciplinas 

 
 
 
Na Escola Virtual pode pesquisar por um termo ou expressão a partir de qualquer lugar da plataforma. 
 

Para tal basta clicar na lupa  
 
Vamos pesquisar “lenda”, por exemplo.  Surge uma lista com os resultados da pesquisa, que inclui diferentes 
tipos de recursos, como aulas, vídeos, áudios e outros documentos. 

 
 
Pode refinar a sua pesquisa utilizando os filtros disponíveis no topo da página,  como o tipo de recurso, o ano 
e também a disciplina.  
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Para cada resultado, tem a indicação do título e onde o pode encontrar.  
 

 
 
Por exemplo, o vídeo “Lenda de Viriato” está disponível no Manual “Encontros 12”. 
 
Clicando sobre o recurso, pode visualizá-lo. 
 

E a partir deste ícone  pode guardá-lo, partilhá-lo com outros professores, adicioná-lo a uma aula 
personalizada, atribuí-lo como tarefa ou material de consulta aos seus alunos ou ver a sua catalogação.  
 

Também poderá aceder a algumas destas opções a partir da listagem, clicando em . 
 
Para otimizar a sua pesquisa, coloque a expressão que pretende entre aspas. Repare:   
 
Se procurar por lenda da Europa, encontrará mais de 700 resultados relacionados ao tema.  
Mas, se colocar a expressão entre aspas "lenda da Europa", é devolvido apenas 1 resultado.  
 
Na área Recursos da disciplina, pode também usar a funcionalidade de pesquisa local para mais rapidamente 
encontrar o que pretende.  

 
 
Usando este campo, podemos pesquisar por exemplo, uma sequência de aprendizagem ou outro tipo de 
recurso. Os resultados devolvidos correspondem apenas a recursos associados àquela disciplina/ano. 
 
Através da pesquisa pode conhecer a variedade de recursos que a Escola Virtual tem à sua disposição. 
 
Esta ferramenta é extremamente útil na implementação de estratégias de interdisciplinaridade, pois permite 
encontrar recursos nas diferentes disciplinas, que fazem sentido serem explorados de uma forma 
complementar. 
 
Bom trabalho, com a Escola Virtual! 
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