SÍNTESE (continuação)
COMO ORGANIZAR A INFORMAÇÃO RECOLHIDA?

 O trabalho tem uma apresentação cuidada?
 Não tem erros ortográficos?

Para um trabalho escrito, deverás ter em
conta o seguinte:

 O texto está justificado? Bem organizado?

- Redigir frases curtas;
- Explicar por palavras tuas a informação e
não copiar, na integra, um texto apresentando-o como teu… isso é PLÁGIO, é DESONESTO e punível por Lei!!
- Indicar SEMPRE a fonte de onde retiraste a
informação;
- Faz citações usando sempre “aspas” ou
Itálico.

 A lista da bibliografia consultada
completa e organizada?

GA

 As citações foram feitas corretamente?

Escola Básica
Padre Francisco Soares
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 Fui claro e objetivo?
 Sinto-me satisfeito com o meu trabalho?
 Sinto-me capaz de o apresentar ao professor e aos colegas?
Se as respostas foram positivas, o trabalho
foi conseguido!

Como fazer
um Trabalho
de Pesquisa?

AVALIAÇÃO
O QUE APRENDI? COMO POSSO FAZER MELHOR?

Depois de finalizares o teu trabalho, deves
refletir sobre o processo e o resultado final.
É IMPORTANTE FAZERES A AVALIAÇÃO DO TEU
TRABALHO ANTES DE O ENTREGARES.

Questões que te ajudam a avaliar o teu trabalho:
 Será que segui todos os passos deste
Guião?
 As fontes que selecionei foram úteis para o
trabalho?

Agrupamento de Escolas Madeira Torres

 As informações (apontamentos) que tirei,
durante a recolha da informação, ajudaram-me?

Escola Básica Padre Francisco Soares

 Encontrei imagens adequadas e suficientes
para ilustrar o trabalho?

Praça Dr. Francisco Sá Carneiro
2560-295 Torres Vedras

 Coloquei sempre número e legenda nas
imagens?

Email da BE: becre.pfs@madeiratorres.com

ATRAVÉS DESTE GUIÃO DE PESQUISA, UM MODELO EM
SEIS ETAPAS, QUE SE DESIGNA DE MODELO BIG SIX,
VAIS APRENDER A PESQUISAR, SELECIONAR E TRATAR,
DEVIDAMENTE, A INFORMAÇÃO PARA QUALQUER TRABALHO QUE TE SEJA SOLICITADO.
BOM TRABALHO!

O QUE FAZER? COMO FAZER?
DEFINIÇÃO DA TAREFA/TEMA
QUAL É O TEMA DO TRABALHO?

Nesta etapa coloca-se uma grande questão:

Exemplos de motores de
busca:

Atenção: Deves comparar a informação que recolhes e não deves utilizar APENAS páginas da
Internet, porque a informação aí recolhida pode
estar incorreta ou incompleta.

- www.google.pt
- www.sapo.pt
- www.yahoo.com
- www.altavista.com
-…
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O tema está claramente definido e ao alcance
das tuas capacidades?
Não escolhas um tema muito vasto; mesmo que
este seja geral, procura tratá-lo de forma a reduzires o âmbito da pesquisa. Escolhe um tema
que esteja ao alcance das tuas capacidades.
Dica: Em vez de um trabalho sobre poluição,
escolhe um trabalho sobre um determinado
tipo de poluição.

ESTRATÈGIAS DE PESQUISA DE
INBFORMAÇÂO
COMO E ONDE DEVO PROCURAR?

Depois de escolhido o tema, deverás estabelecer um plano do trabalho e definir o tempo máximo para completar cada um dos passos.

Atenção: Na Biblioteca Escolar podemos ajudarte a definir uma estratégia de pesquisa, indicando-te os sítios onde podes encontrar informações
sobre o tema do teu trabalho (não te esqueças
de consultar o nosso Catálogo online - Página
da BECRE - Moodle).

Deves fazer uma lista com as fontes mais importantes e que tenham a ver com o tema do
trabalho.
Estabelece um conjunto de palavras-chave
para utilizares na tua pesquisa.

LOCALIZAÇÃO E ACESSO
COMO SELECIONAR A INFORMAÇÃO?

UTILIZAÇÂO DA INFORMAÇÃO
O QUE É IMPORTANTE?

Depois de localizares e acederes a uma fonte
de informação, deves visualizar a informação
disponível e decidir que aspetos são úteis para
o teu trabalho.
Deves recolher a informação necessária, tomando notas, fazendo resumos, esquemas, ...
Dica: Deves guardar SEMPRE a referência bibliográfica da fonte consultada, registando o nome
do autor do livro ou artigo, titulo, editora, data e
local de edição, n.º das páginas, nome do sítio da
Internet, o endereço de Internet (o URL) e a data
da consulta.

SÍNTESE
COMO ORGANIZAR A INFORMAÇÃO RECOLHIDA?

Com esta etapa inicia-se a investigação, pondo
em prática as estratégias definidas na etapa
anterior.

Com a informação que recolheste nas mais diversas fontes vais começar a elaborar o teu
trabalho.

Documentos livro: livros, dicionários, enciclopédias, jornais e revistas;

Aqui vais fazer uso de ferramentas de pesquisa,
seja no catálogo da biblioteca, seja na Internet

Documentos não-livro: CD-Roms, vídeos, DVDs,
diapositivos, postais, mapas, cartazes;

Deves ter em conta a apresentação. É um trabalho escrito, uma apresentação oral, um projeto multimédia, uma dramatização, um vídeo?

Utiliza as palavras-chave que estabeleceste na
etapa anterior.

Em seguida, deves procurar informação sobre o
tema e descobrires que fontes de informação
tens ao teu dispor:

Internet: Aqui a informação pode ser consultada a partir de um URL (endereço eletrónico)
de uma página Web ou através de um motor
de busca.

Aprende a fazer buscas significativas para não
perderes muito tempo.

A forma de apresentação deve ser adequada ao
tipo de trabalho e à informação reunida, assim como às tuas capacidades.

