
Guião de pesquisa de informação 



  

1. Definir a tarefa 

 
 Qual a grande questão? Que problema preciso 

resolver? 

________________________________ 

 

 Que tipo de informação vou precisar?          
(Lista de questões) 

? ______________________ 

? ______________________ 

? ______________________ 

? _______________________ 
 

As palavras – chave vão ajudar a procurar no índice de um livro ou num 
motor de pesquisa  da Internet ( google,…)  

 



 

 2. Estratégias para procurar a 

informação 

  
 Que fontes posso usar para procurar a 

informação? 
  

 Suporte audiovisual: vídeo, DVD, VHS 

 Suporte eletrónico: Bases de dados, 
 Internet (motores de pesquisa), CD-ROM 

    Suporte papel: Enciclopédias, Atlas,   

    livros, revistas, jornais… 

    Suporte entrevista 

 

 



2. Estratégias para procurar a 

informação 
 Que fontes são as melhores? Se usar Páginas Web 

como posso avaliar o seu conteúdo? 
  

      - Utilizo apenas as páginas Web aconselhadas pelo meu  
 professor; 

      -  Utilizo as sugestões do site ou do placard da BE. 
 

 Que tipo de informação preciso? 
 1. Imagens comentadas;  

 2. Imagens/fotografia; 

 3.Texto científico;  

 4.Texto de opinião;  

 5. Áudio;  

 6. Documentário da TV;  

   7. Outra. 

  

 



  

3. Localização e formas de 

acesso 

  Onde posso encontrar estas fontes?  

 1. Biblioteca Escolar 

 2. Biblioteca Municipal 

 3. Entidades públicas 

 4. Professores 

 5. Pessoas da família 

 6. Pessoas da Comunidade Educativa 

 7. Outros 

 Quem poderá ajudar-me? (PB, Equipa BE, o 
professor que requereu o trabalho, pais, …) 

  

 



4. Uso da informação 

 Como posso registar a informação que 
encontro? 

oUsar um bloco de notas 

oConstruir um gráfico ou esquema 

oPreencher uma grelha 

oGravar uma cassete áudio ou usar uma 
máquina digital ou fazer um registo vídeo 

oIlustrar os conceitos 

oFotografar 

oOutro 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4. Uso da informação 
   

 Como posso registar a informação que 
encontro? 
 Regista as “Fontes de Informação” utilizadas durante a 

consulta. 

Não copies toda a informação! Retira as tuas próprias 
notas! 

Seleciona só a informação essencial para o teu 
trabalho (Ponto 1). 

Não te esquece de recolher imagens, gráficos, citações 
que ilustrem ou documentem o teu trabalho. 

Faz as referências bibliográficas corretamente! 

    (clica na checklist) 

  

 

Como fazer uma Bibliografiadoc..pdf
Como fazer uma Bibliografiadoc..pdf
Big Six 23 e ES.doc


5.Produto final 

 Como posso mostrar os resultados? 

 
 Texto (trabalho) escrito 

 Apresentação oral  

 Apresentação multimédia (PowerPoint, PDF, 

Blog, e-portefólio…) 

 Representação: dramatização de textos  

 Exposição: cartaz, desdobrável, jornal de 

parede 

 Outro 



Recursos 

Materiais e recursos que vou precisar para 

a apresentação do trabalho 
(Faz uma lista de materiais e recursos disponíveis) 

Tempo previsto para a realização do 

trabalho 

 

 

 

Ideias para o projeto (definição de tarefas)    

Pesquisa de informação (tirar notas)    

Tempo previsto para elaborar o primeiro esquema    

Tempo previsto para a realização final do trabalho   



 6. AVALIAÇÃO  

 Verifico se o meu trabalho de pesquisa está completo… 
Reflexão final 

S N 

O meu produto responde às questões iniciais (Ponto 1)  
    

A informação que encontrei no ponto 4 (utilização da 

informação) corresponde às necessidades identificadas 

no ponto 1 (definição da tarefa) 

  

  

  

  

Citei corretamente as minhas fontes 
    

O meu trabalho está organizado e bem apresentado 
    

O meu trabalho está completo e inclui capa, títulos,  

identificação, data, disciplina  e professor a que se 

destina  

    

Considero que atingi os objetivos propostos 
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A EQUIPA DA BE DESEJA-TE SUCESSO NAS 

TUAS PESQUISAS E  ESTÁ À TUA DISPOSIÇÃO 

PARA APOIAR-TE! 
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