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1ª ETAPA – REFLECTIR SOBRE O TEMA 

 

1- Defino o objectivo do trabalho - preparar a apresentação de um tema, fazer um relatório, estudar um 

assunto. 

2-  Defino a dimensão (2, 10, 20 págs.) e a forma do trabalho (texto, powerpoint, cartaz, outro…). 

3- Elaboro uma lista ordenada das questões que pretendo investigar, partindo do mais simples para o mais 

complexo e do mais abrangente para o mais específico. 

4- Faço uma lista de palavras-chave a partir das questões de investigação que tracei.  

 

 

2ª ETAPA – PROCURAR A INFORMAÇÃO 

 

1- Procuro, através das palavras-chave, a informação de que necessito em diversas fontes: 

 Enciclopédias - para obter definições e informações gerais. 

 Livros - para recolher informação segura e imagens. 

 Revistas e jornais - para encontrar artigos mais específicos e actuais. 

 Na Internet - para recolher imagens e informações em geral. 

 Através de entrevistas / inquéritos - para consultar especialistas no assunto, recolher opiniões, 

testemunhos, fazer estatísticas... 

ATENÇÃO: Nem todos os sites têm a mesma qualidade! Se vais pesquisar na Internet consulta o documento “Avaliação de sites” 

que está disponível na BE e na plataforma Moodle. 
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3ª ETAPA – SELECCIONAR OS DOCUMENTOS 

 

1- Através da pesquisa por palavras-chave, avalio os documentos e os sites que encontrei e selecciono os 

que me parecem melhores. 

2- Registo os documentos que seleccionei de acordo com as regras de citação das fontes ou referências 

bibliográficas. 

 Livros - nome do autor, ano de edição, título do livro, nº de edição, local de edição, editora, págs. a 

consultar. 

 Revistas - autor, ano de publicação do artigo, título do artigo, título da revista, nº, mês e págs. 

 CD-ROM, CD áudio, Vídeo - nome do autor, intérprete ou realizador, título, local de edição, editora e 

tipo de documento. 

 Sites - nome do autor e título do artigo ou título do site, endereço do site e data da consulta. 

 
 
 

4ª ETAPA – RECOLHER A INFORMAÇÃO 

 
 
1- Leio, visiono, oiço as minhas fontes e tomo notas de acordo com as seguintes técnicas: 

 Resumo - texto que apresenta, de forma breve, as ideias desenvolvidas no texto original, 

respeitando o seu conteúdo e sequência. 

 Citação - sempre que se copia um texto, tal como ele foi escrito pelo seu autor, está a fazer-se uma 

citação. Esse texto deve aparecer entre aspas e com uma nota de rodapé, referindo o nome do 

autor e da obra citada e a página em que o mesmo se encontra. 

 Recolha de imagens - se forem da Internet, guardo as imagens numa pen. Se forem de livros, 

digitalizo-as e guardo-as numa pen. Em qualquer dos casos, dou-lhes um título para as identificar 

facilmente. 

2- Faço entrevistas ou inquéritos previamente preparados com a ajuda do meu professor. 

3- Vou fazendo um dossier de pesquisa, usando um separador para cada capítulo do trabalho. 
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5ª ETAPA – TRATAR A INFORMAÇÃO 

 

1- Releio todas as notas e organizo-as, em cada capítulo, de acordo com a sua importância. 

2- Analiso as entrevistas e transcrevo as informações mais importantes. 

3- Faço o tratamento dos inquéritos. 

 

 

6ª ETAPA – PRODUZIR O TRABALHO 

 

1- Elaboro o trabalho, de acordo com o plano feito na 1ª etapa e o Guião para a realização de um trabalho 

escolar que se encontra na BE e na plataforma Moodle. 

2- Em relação à apresentação, não esqueço o seguinte: 

 Trabalho escrito - releio, verifico a ortografia e a construção frásica, a paginação, o tipo e tamanho 

de letra e o espaçamento das linhas. Só depois imprimo e encaderno o trabalho. 

 Apresentação em PowerPoint – faço um slide de abertura com o mesmo esquema da capa do 

trabalho. No 2º slide apresento o esquema do meu trabalho (os vários capítulos). Construo slides 

com as imagens e conteúdos de cada capítulo. Faço um último slide com a bibliografia. 

ATENÇÃO: Cada slide não deve ter muito texto, pois os slides destinam-se a apoiar uma apresentação oral. Demasiadas 

animações distraem quem está a assistir. 

 Cartaz - retiro do trabalho as imagens e os textos mais significativos. Construo o cartaz. 

ATENÇÃO: Os textos devem ser curtos e escritos em letra de tamanho grande (igual ou superior a 16). 

 

 

7ª ETAPA – AVALIAR O TRABALHO 

 

3- Antes de terminar o trabalho verifico as seguintes questões: 

 Segui as etapas deste guião? 

 A informação selecciona na 3ª etapa corresponde aos objectivos que defini na 1ª etapa? 

 Citei correctamente as minhas fontes? 

 O trabalho está completo? 

ATENÇÃO: Não esquecer consultar os documentos complementares, também disponíveis na BE e na plataforma Moodle. 
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