Escola Básica 2,3 Nossa Senhora da Luz – Arronches
MODELO DE PESQUISA
GUIÃO DE PESQUISA DA INFORMAÇÃO

1. Tema do trabalho
_______________________________________________________________________
2. Estratégias para procurar informação
2.1. A que fontes devo aceder para encontrar esta informação
Livros 
Páginas da internet 
Enciclopédias 
Motores de busca 
Jornais 
Blogues 
Revistas 
Redes sociais 
Documentários 
Outros __________________________________________________________
3. Localização e formas de acesso
3.1. Onde posso encontrar as fontes?
Biblioteca escolar 
Biblioteca municipal 
Biblioteca pessoal 

Disponibilizadas pelos meus
professores 
Internet 
Entrevista 
Outra ___________________________________________________________
3.2. Quem me pode ajudar a encontrar o que necessito.
________________________________________________________________
4. Uso da Informação
4.1. Para registar a informação que encontro, vou:
Tomar notas 
Fazer um esquema 
Fazer resumos 
Criar uma pasta para guardar
imagens/fotos 
Preencher uma grelha 

5.

Organização da informação
5.1. Como posso mostrar os resultados?
Texto escrito 
Apresentação multimédia 
Apresentação oral 
Representação/dramatização de textos 
Outra ________________________________________________

5.2. Como vou valorizar as minhas fontes na apresentação do produto final?
Incluir uma bibliografia escrita 
Depois da apresentação ou representação, dizer que fontes usei 
5.3. De que materiais vou precisar para a minha apresentação ou representação?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5.4. Prazo para a execução do trabalho
N.º de dias _____________________
Data de entrega ___________________________
Tempo previsto para a apresentação _______________________________
6. Critérios de avaliação
Sempre que apresentes um trabalho escrito, faz uma autoavaliação da qualidade da sua
apresentação, tendo em conta esta lista de verificação.
Partes do trabalho

Folha de Rosto/
Capa

Índice
Introdução
Corpo
do
trabalho

Itens a autoavaliar
Tem o nome da Escola?
Tem o título do trabalho?
Tem o nome da disciplina?
Tem a identificação do(s) autor(es)?
Tem a indicação do nome do(a) professor (a)?
Tem a indicação da data ?
A capa tem uma ilustração ?
O material escolhido para a capa é resistente?
Está indicado o título de cada uma das partes?
Está indicado o número da página correspondente?
Está indicado o tema?
Está indicada a razão da sua escolha ?
Está indicado o objetivo do trabalho?
Desenvolve o tema proposto?
Está organizado de forma coerente?
As ilustrações que contém servem para melhorar a compreensão?

Conclusão

O(s)autor(es) apresentam as conclusões a que chegaram?
Dão a sua opinião sobre o trabalho realizado?

Bibliografia

Apresenta uma bibliografia?
Segue as orientações indicadas para a apresentação de uma
bibliografia?

Sim

Não

