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Com a informação que recolheste nas mais 

diversas fontes  vais começar a elaborar o 

teu trabalho. 

Ao redigires deves: 

Fazer frases curtas; 

Explicar por palavras tuas a informação e 
não copiar, na integra, um texto apresen-
tando-o como teu… isso é PLÁGIO, é DESO-
NESTO e punível por Lei!! 

Indicar SEMPRE a fonte de onde retiraste a 
informação. Faz citações usando sempre 
“aspas” ou Itálico. 

 

  

 

Depois de finalizares o teu trabalho, deves 

refletir sobre o processo e o resultado final. 

 

Questões que te ajudam a avaliar  o  teu tra-

balho: 

 Será que segui todos os passos deste 
Guião? 

 As fontes que selecionei foram úteis para o 
trabalho? 

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

 Encontrei imagens adequadas e suficientes 
para ilustrar o trabalho?  

 Coloquei sempre número e legenda nas 

imagens? 
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É IMPORTANTE FAZERES A AVALIAÇÃO DO TEU 

TRABALHO  ANTES DE O ENTREGARES. 

 O trabalho tem: 

 uma apresentação cuidada?  

 Não tem erros ortográficos?   

 o texto está justificado? Bem organiza-

do? 

 as citações foram feitas corretamente? 

 A lista da bibliografia consultada  está 

completa e organizada?  

 Fui claro e objetivo?  

 Sinto-me satisfeito com o meu trabalho? 

 Sinto-me capaz de o apresentar ao pro-

fessor e aos colegas? 

Como fazer  

um Trabalho  

de Pesquisa? 

Num trabalho de pesquisa, pretende-se 

que: 

 APROFUNDES os temas aprendidos na au-

la; 

 MOSTRES que sabes ir à procura de novos 

conhecimentos; 

 Cries AUTONOMIA. 

Neste guião encontras os passos essenciais para 

aprenderes a localizar e a aceder à informação, 

para depois a tratares e utilizares.  

BOM TRABALHO! 

COMO AVALIO O MEU TRABALHO? 

COMO TRATAR A INFORMAÇÃO? 

BIBLIOTECA ESCOLAR 

 



O QUE FAZER? COMO FAZER? 

           
 

 
 

Se o tema é proposto pelo professor tens de compre-

ender muito bem o que se pretende. 

O Tema tem de estar bem definido! 

 

Se és tu a escolher o tema, considera o seguinte: 

 A tua capacidade: não escolhas temas muito difí-

ceis ou vastos; escolhe um tema de que  gostes e 

que tenha a ver com os  teus interesses; 

 

 Onde podes encontrar a informação: em primei-

ro lugar deves verificar se  a  informação  de  que 

precisas está ou teu alcance - por ex.: se está dis-

ponível nas bibliotecas; 

 

 O tempo de que dispões: se tiveres pouco tem-

po,  escolhe  um  tema simples  e acessível. 

 

 Qual a forma de apresentação de um trabalho 

de pesquisa:  

 TRABALHO ESCRITO (UTILIZANDO O WORD); 

 APRESENTAÇÃO ORAL (UTILIZANDO O POWERPOINT, PREZI, 

POWTOON…); 

 CARTAZ; 

 VÍDEO; 

 (…) 

                      

                    

 

 

 

                       
 ONDE E O QUE DEVO PROCURAR? 

 

Depois de escolhido o tema, deves procurar sa-

ber que fontes de informação tens ao teu  dis-

por: 

Atenção!! 

Nem todos os sites têm 

a mesma qualidade! 

Procura os fidedignos! 

Documentos livro: livros, dicionários, enciclo-

pédias, jornais e revistas; 
 
Documentos não-livro: CD-Roms, vídeos, DVDs,  

diapositivos, postais, mapas, cartazes… 

Internet   

 

 

A informação da Internet pode ser consultada a 

partir do URL (endereço eletrónico) de uma pá-

gina Web ou através de um motor de busca, 

como por exemplo: 

       - www.google.pt 

       - www.sapo.pt 

       - www.yahoo.com 

       - www.altavista.com 

       - ... 

 

 

 

 

 

 

Podes e deves recolher a informação de várias 

formas: 

 Apontamentos 

 Pequenos resumos 

 Palavras-chave 

 Citações 

 Esquemas 

 ... 
 

 

 

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 endere-

ço de Internet (o URL) e a data da consulta.  

 

Exemplos: 

 

 

 

Vou fazer um trabalho escrito, uma apresenta-

ção oral, um projeto multimédia, uma dramati-

zação, um vídeo? 

De quanto tempo vou precisar para a minha 

apresentação? 

 
 

. 

Autor Titulo Editora Data e 

local 

Páginas 

VANCLEA-

VE,  Janice 

Dinossauros 

para Jo-

vens 

Publica-

ções Dom 

Quixote 

Lisboa, 

1998 

 

Págs 

105-112 

Nome do sítio da 

Internet 

Endereço URL Data da consulta 

infopédia http://www.infopedia.p

t/pesquisa-global/fado 

01/10/2014 

DEFINIR  O TEMA OU  

ASSUNTO DO TRABALHO 

O QUE DEVO FAZER PARA  

  PESQUISAR INFORMAÇÃO? 

DEPOIS DE ENCONTRAR AS                

FONTES,  O QUE DEVO FAZER? 

COMO APRESENTO O MEU  

TRABALHO? 

Se o trabalho for em grupo, cada elemento de-

verá ter tarefas  explícitas e prazos  definidos. 

Atenção: Podes encontrar informação e 
apoio na Biblioteca Escolar (na receção, no 
Catálogo online em http://moodle.ag-sg.net/ ) e 
na Biblioteca Municipal. 

Se a forma de apresentação for livre, deves 

escolher aquela em que tens mais à-vontade, 

em que tens mais facilidade ou que te agrada 

mais. 

Deves fazer uma lista com as fontes mais im-

portantes e que tenham a ver com o tema 

do trabalho. 

Atenção: Deves comparar a informação que reco-

lhes e não deves utilizar APENAS páginas da Inter-

net, porque a informação aí recolhida pode estar 

incorreta ou incompleta. 


