
 
 
 
 
 
 

Escolhe um tema 

 
1.Qual é o problema? O que vou fazer? 
 

 Devo ter a certeza de que entendo o que me é 
pedido. 

 Devo pedir ao professor que me explique 
novamente a tarefa se não a entendo. 

 Devo explicar a tarefa por palavras minhas e 
perguntar ao professor se entendi bem. 

 

 
 

Traça uma estratégia  

       de Pesquisa 
 
2. Como e onde devo procurar?   
 

 Os tipos de informação (fontes) são: filmes 
(vídeos, DVD), Internet, CDRom, TV/rádio, 
Livros, Enciclopédias, Jornais e Revistas e 
testemunhos orais. 

 Selecciono as melhores fontes 
 Devo observar atentamente a minha lista. 
 Devo assinalar as fontes que estão ao meu 

dispor e se são fáceis de usar. 

 
 
 
 

A cede e localiza a informação 

 
3. Onde se encontra a informação? 
 

 Biblioteca escolar, biblioteca pública, biblioteca 
pessoal, indicação do professor, internet, 
outros (ex: amigo ou pessoa conhecida). 

 Quem me pode ajudar a encontrar o que 
necessito? Posso descobrir sozinho, através 
do professor bibliotecário e funcionário da 
biblioteca, através do meu professor, através 
dos meus pais, outros. 

 Faço uma lista das minhas fontes e indico a 
sua localização. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Parte para o uso da 

        informação 
 
4. O que é importante? 
    Como utilizar a informação? 
 

 Devo ler, observar, escutar, tocar. 
 Devo registar a informação que encontro 

tirando notas (em fichas, para um bloco, 
usando o processador de texto, construindo 
um quadro ou um gráfico), fazendo desenhos, 
tirando fotos, gravando uma cassete áudio, 
fazendo um vídeo, outro. 

 
 
 

A presenta o produto final 

 
5. Como organizar a informação recolhida?  
    Como apresento o meu trabalho? 
 

 Posso apresentar um texto escrito, utilizando 
as minhas próprias palavras, fazer uma 
apresentação oral ou multimédia (ex. vídeo, 
filme, computador), fazer uma dramatização, 
outros. 

 Devo apresentar uma bibliografia, no final do 
trabalho, e indicar todas as fontes. 

 De que materiais e de quanto tempo vou 
precisar para a minha apresentação ou 
representação? Devo fazer uma lista dos 
materiais e uma previsão do tempo. 

 
 

Será que consegui? 

 
6. O que aprendi? Como posso fazer melhor? 
 

 Realizei este trabalho de acordo com este 
guião? 

 A informação que encontrei respondeu às 
minhas necessidades identificadas? 

 Citei correctamente as minhas fontes? 
 O meu trabalho está organizado e bem 

apresentado? 
 Está completo? Tem título(s), nome, data, 

bibliografia, índice? 
 Sinto-me orgulhoso do produto final? 

Guia de Pesquisa ETAPAS (Modelo Big 6) 


