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do-lhes tornarem-se cidadãos res-

ponsáveis.” 
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     Guião de Pesquisa de Informação—2º e 3º Ciclos 

1. Definição da tarefa 

Defino o problema. (O que devo fazer?) 

 Devo certificar-me de que entendo o 

que me é pedido. 

 Devo definir a tarefa por palavras 

minhas. 

2. Estratégias para procurar 

a informação 

Considero todas as fontes possíveis. 

 Faço  uma lista de todas as fontes de 

informação que  me possam ser necessárias: 

livros, enciclopédias, páginas eletrónicas, 

especialistas do assunto a tratar, etc. 

Seleciono as melhores fontes. 

  Observo atentamente a minha lista. 

 Assinalo as fontes que estão ao meu 

dispor e são fáceis de usar.  

3. Localização e formas de 

acesso 

Localizo as fontes. 

  Onde posso encontrar essas fontes? 

Biblioteca escolar, biblioteca pública, biblio-

teca pessoal… 

 

  Quem me pode ajudar? O  professor da disci-

plina, o professor bibliotecário, os meus pais, especia-

listas… 

Faço uma lista das minhas fontes e indico a sua 

localização. 

 Posso utilizar a Ficha de Registo de Pes-

quisa disponível na BE. 

4. Utilização da informação 

Consulto a informação que encontrei. 

  Leio, visiono, ouço as fontes selecionadas e 

tomo notas. 

 Registo a informação selecionada (em fichas, 

para um bloco, usando o processador de texto, cons-

truindo um quadro ou um gráfico), tirando fotos, gra-

vando documentos áudio, editando um vídeo... 

5. Produto/Síntese 

Decido como organizar as minhas notas, conclusões 

e opiniões. 

  Apresento um texto escrito (introdução, 

desenvolvimento e conclusão), faço uma apresentação 

oral ou multimédia, uma dramatização… 

  Indico as fontes utilizadas na bibliografia.  

 Devo consultar as regras para a elaboração de 

referências bibliográficas. 

 

 De que recursos e de quanto tempo vou preci-

sar para a minha apresentação ou dramatização? 

Devo fazer uma lista dos recursos a utilizar e uma 

previsão do tempo. 

6. Avaliação 

Avalio o meu produto! 

 Realizei o trabalho de acordo com as etapas 

deste guião? 

 A informação que encontrei dá resposta ao 

problema identificado no ponto 1? 

 Citei corretamente as minhas fontes? 

 O meu trabalho está organizado e bem apre-

sentado? 

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

bibliografia, índice? 

 Sinto-me orgulhoso do produto final? 

 


