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A SEIS ETAPAS NA REALIZAÇÃO DE UM TRABALHO 

1.º ciclo 
 

 

 

Etapa 1 – Definição da tarefa  
 

 

 
 Depois de definida a tarefa / tema, decide que tipo de informação necessitas para realizares 

esta tarefa. Faz uma lista organizada de questões que pretendes investigar. 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

… 

 
Etapa 2 – Estratégias de pesquisa de informação  

 

 Como e onde devo procurar? 

Quais são as fontes de informação disponíveis? 

Quais são as melhores? 

 Livros 

 Enciclopédias 

 Dicionários 

 Internet 

 Revistas 

 Jornais 

          

    Se usar páginas da internet, como posso saber se elas são fiáveis para o meu projeto? 
 

 Vou usar somente aquelas avaliadas e propostas pelos meus professores (catálogo de sites na 

Moodle da BE e Site do Agrupamento) 

 

 O primeiro passo num trabalho de pesquisa é a identificação clara e precisa 

do tema a tratar. 

 Qual é a tarefa/ tema? 

  O que tenho de fazer? 
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Etapa 3 – Localização e acesso  
 

    Onde posso encontrar estas fontes? 

 Biblioteca escolar 

 Biblioteca pública 

 Biblioteca pessoal 

 Disponibilizado pelos meus professores 
 

 

 Quem me pode ajudar a encontrar o que necessito? 

 Posso descobrir sozinho 

 Através dos professores da biblioteca da minha escola 

 Através do(s) meu(s) professor(es) 

 Através dos meus pais, familiares e amigos 

 
 

 Para encontrares os documentos faz uma pesquisa no catálogo da biblioteca, disponível em 

http://braga.bibliotecasescolares.net/ 

 Utiliza as palavras-chave que estabeleceste na etapa anterior. 

 Identificados os documentos, consulta o sumário ou o índice que indicam as páginas que 

poderão ser úteis para a realização do trabalho. 

 

Etapa 4 – Utilização da informação  

 
 Depois de teres selecionado as fontes de informação, deves ler 

atentamente as partes que são importantes para o teu trabalho. 

 

 Regista as ideias principais 

 Toma notas 

 Faz esquemas 

 Escreve textos 

 Digitaliza imagens 

 
 

 Anota os dados dos documentos analisados e respectivas páginas para que possas incluí-los nas 

referências bibliográficas. 
 

Autor Título do documento Editora Páginas 

    

    

    

http://braga.bibliotecasescolares.net/
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Se consultaste a Internet anota: 

 
 

Autor Nome do site Endereço eletrónico 

   

   

   

 

Etapa 5 – Como organizar a informação recolhida  
 
Com os dados recolhidos, deves iniciar a organização do trabalho final. 

Pensa na forma como vais apresentar o trabalho : 

 trabalho escrito, 

 apresentação oral, 

 apresentação multimédia, 

 dramatização, 

 outra 

Não te limites a copiar o que leste. Nunca faças copy / paste. Evita o plágio 

(isto é, utilizar trabalhos feitos por outras pessoas e apresentá-los como se fossem teus). 

Refere as fontes consultadas nas referências bibliográficas. Consulta guião de regras para 

elaboração de trabalhos de pesquisa site da BE 

 

Etapa 6  - Avaliar o trabalho  
 

Chegaste à última etapa - verificação e avaliação. Faz uma reflexão sobre o 

trabalho desenvolvido. 

Como posso saber se o que fiz foi o melhor? 

 

 SIM NÃO 

O que fiz para realizar este trabalho foi correto, de acordo com as 

normas do Guião (Big6) 
  

A informação que encontrei no ponto 4 (utilização da informação), 

corresponde às necessidades identificadas no ponto 1 (definição da 

tarefa)? 

  

O meu trabalho está organizado e bem apresentado?   

Citei corretamente as minhas fontes, de acordo com as orientações 

do professor? 
  

O meu trabalho está completo e inclui títulos? (nome, data, etc.)   

Vou sentir-me orgulhoso se alguém vir este trabalho?   

The "Big6™" is copyright © (1987) Michael B. Eisenberg and Robert E. 
Berkowitz. Traduzido e adaptado pelo Gabinete da RBE. 

http://www.mosteiroecavado.net/siteBECRE/imagens/guiao%20de%20trabalho.pdf
http://www.mosteiroecavado.net/siteBECRE/imagens/guiao%20de%20trabalho.pdf
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