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SUGESTÃO DE TRABALHO ARTICULADO COM A BE 

ATIVIDADE DE PESQUISA E PRODUÇÃO DE TEXTO  

Objetivo: esta atividade dá aos alunos oportunidade de localizar documentos sobre um 

assunto, retirar ideias de diferentes documentos e expor informação num texto (ou numa 

apresentação oral), contribuindo para sua gradual autonomia. 

Tarefas:  

1. Os alunos começam por escolher os temas. Em seguida, devem localizar esses 

temas numa enciclopédia, adquirindo uma visão geral dos mesmos; a partir daí, irão 

determinar alguns subtemas/palavras-chave, anotando cada um para posterior 

desenvolvimento. 

2. Pede-se então aos alunos para localizarem duas ou três fontes tais como livros, 

revistas, jornais, filmes, sites da Internet ou outros. Podem usar o catálogo da 

biblioteca para localizar os documentos. Os alunos devem ser orientados no sentido 

de elaborarem as referências bibliográficas dos documentos que encontraram 

(podem usar a ficha de registo de pesquisa existente na biblioteca). 

3. Seguidamente pedir-se-á aos alunos que, a partir dos sumários ou índices dos livros, 

encontrem informação específica, selecionando as rubricas cujo título pareça 

esclarecedor. Devem tomar notas, preocupando-se em selecionar a informação que 

se relaciona diretamente com o subtema e nunca copiar simplesmente o texto.  

4. A partir das anotações que fizeram, os alunos devem escrever um texto elaborando 

uma frase introdutória para cada subtema e um ou dois parágrafos sobre a 

informação que encontraram; os subtemas devem ser organizados na mesma 

ordem que pretendem dar ao texto. Finalmente, devem escrever um parágrafo com 

a introdução e um parágrafo com a conclusão, que vai resumir toda a informação. 

O texto final deve incluir a bibliografia e notas de rodapé. 

Sugestão final: pedir aos alunos que troquem os textos com os colegas para serem revistos 

e corrigidos. 

Esta atividade pode ser usada com diferentes temas, em diferentes disciplinas. 
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