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Biblioteca Escolar 

Como fazer e apresentar um trabalho 
de pesquisa? 

 

 

 

O que não deves fazer... 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Definição da tarefa 

 Define bem o objectivo/ tema geral do trabalho; 

 Faz um esquema por tópicos do seu desenvolvimento; 

  2. Estratégias para procurar informação  
 Faz uma lista das fontes de informação a consultar; 

 Define o tempo de duração e execução do trabalho, de acordo com a data de entrega 

estabelecida. 

33..  LLooccaalliizzaaççããoo  ee  ffoorrmmaass  ddee  aacceessssoo   
 Consulta as fontes de informação selecionadas na planificação (livros, Internet, ...); 

 Regista as fontes consultadas (para as referires na Bibliografia); 

    44..  UUttiilliizzaaççããoo  ddaa  iinnffoorrmmaaççããoo 
 Tira apontamentos do que diz respeito ao tema; 

 Coloca os dados recolhidos por ordem de importância; 

 Distingue o essencial e o secundário; 

 Elabora resumos e esquemas síntese. 

O que não deves fazer 

 
- AApprreesseennttaarr  ffoottooccóóppiiaass  ddee  lliivvrrooss  oouu  ddee  

ppáággiinnaass  ddaa  IInntteerrnneett;; 

- CCooppiiaarr  tteexxttooss  ddee  uumm  lliivvrroo,,  mmeessmmoo  qquuee  

ccoorrtteess  aallgguunnss  ppaarráággrraaffooss;; 

- TTrraannssccrreevveerr  uumm  ccoonnjjuunnttoo  ddee  ddaaddooss  oouu  

cciittaaççõõeess;; 

- Escrever, mesmo que por palavras tuas, 

o que não entendes. 

 

O que deves fazer 

Segue as etapas do modelo de pesquisa 

The Big6 

1.  Definição da tarefa: planifica o trabalho a 

realizar. 

2.  Estratégias para procurar informação: 
procura informar-te sobre as fontes de 

informação  

3. Localização e formas de acesso: recolhe a 

informação nos livros ou no computador.  

4. Utilização da informação: retira as ideias 

mais importantes e resume-as, organizando a 

informação 

5. Produto/Síntese: redige o texto, organiza o 

trabalho e faz a sua apresentação final. 

6. Avaliação: verifica se o trabalho está 

completo e reflete sobre o que poderias 

melhorar.   
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55..  PPrroodduuttoo//ssíínntteessee    
 A redação deve ser:  

 clara;  

 concisa;  

 coerente;  

 com vocabulário adequado;  

 com texto e palavras tuas.. 

 

 OOrrggaanniizzaaççããoo  ddoo  ttrraabbaallhhoo::    

  

 CCaappaa                                           
Na capa deve constar: 

- o nome da escola; 

- o título do trabalho; 

- o nome do autor ou autores; 

- local e data. 

 

 PPáággiinnaa  ddee  RRoossttoo 
  Nesta página deve indicar-se: 

- o nome da escola;  

- a disciplina a que se destina o trabalho e o nome do professor; 

- o título do trabalho; 

- o nome do(s) autor(es) e os respetivos números e turma; 

- local e ano letivo. 

 

 ÍÍnnddiiccee 
Este refere as partes que formam o trabalho, as quais devem estar numeradas. 

Deve indicar-se a página correspondente a cada uma, de acordo com a paginação geral do 

trabalho, que é iniciada na página de rosto e que corresponde à página 1. 

 

  IInnttrroodduuççããoo  
   Explica-se, em traços gerais, qual o objetivo fundamental do trabalho. 

  

 DDeesseennvvoollvviimmeennttoo 
  

CCoonnssttiittuuii  aa  ppaarrttee  cceennttrraall  ddoo  ttrraabbaallhhoo;; 

- coonnvvéémm  sseerr  rreeddiiggiiddoo  ee  iilluussttrraaddoo  ccoomm  ccuuiiddaaddoo,,  tteennddoo  ccoommoo  bbaassee  ooss  ccoonnhheecciimmeennttooss  ee  aass  

iinnffoorrmmaaççõõeess  rreeccoollhhiiddaass  dduurraannttee  aa  ppeessqquuiissaa  qquuee  ssee  eellaabboorroouu;;   

- pooddeerr--ssee--áá  rreeccoorrrreerr  aa  cciittaaççõõeess,,  oouu  sseejjaa,,  ttrraannssccrreevveerr  ffrraasseess  ddee  aauuttoorreess..  EEssttaass  ddeevveemm  eessttaarr  

ddeessttaaccaaddaass  eennttrree  aassppaass  ee  iiddeennttiiffiiccaaddaass  ccoomm  oo  rreessppeettiivvoo  aauuttoorr  ee  oobbrraa  ddaa  qquuaall  ffooii  rreettiirraaddaa;; 

- o  tteemmaa  ddeevveerráá  sseerr  aabboorrddaaddoo  ddee  ffoorrmmaa  oorrddeennaaddaa,,  eemm  ppeeqquueennooss  ccaappííttuullooss  ee  aapprreesseennttaaddooss  

sseeppaarraaddaammeennttee..    

 

 CCoonncclluussããoo 
  

Esta serve para fazer um resumo breve do assunto desenvolvido, na qual deve constar a opinião 

do autor. 
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 AAnneexxooss 
  

    Podem incluir documentos que serviram de apoio ao trabalho, gráficos, mapas, quadros, 

gravuras, ... 

    Devem ser numerados (anexo I, anexo II, ...) e legendados. 

 

 BBiibblliiooggrraaffiiaa 
  

    No final do trabalho tens de apresentar todas as fontes (documentos) que consultaste. 

  

       Deve ser apresentada por ordem alfabética dos apelidos dos autores cujas obras foram 

consultadas, seguido dos respetivos títulos (em itálico), local onde foi editado, editora e respetiva 

data da edição. 

  

    Se for consultada a Internet  e/ou CD-Rom, deverá indicar-se o endereço dos sítios Web e/ou 

os títulos dos CD-Roms consultados, enunciados por ordem alfabética e separados das restantes 

fontes bibliográficas. 

 

Nota: consulta o documento “Normas para apresentação de citações e referências  

                                                 Bibliográficas”, que encontras na Biblioteca. 

 Apresentação final do trabalho  

a) Trabalho escrito 
- prepara a impressão; 

- relê, verifica a estrutura, a ortografia, a construção frásica... 

- imprime e encaderne o trabalho 

b) PowerPoint 
- faz um slide de abertura igual à capa 

- no 2º slide, apresenta a estrutura do trabalho 

- apresenta slides sobre os diversos capítulos  

Nota: os slides não devem conter:  

- demasiada informação (visto que a apresentação é oral); 

- demasiada animação. 

O último slide é a bibliografia.  

c) Cartaz 

- selecciona as imagens e os textos mais elucidativos.  

Nota: os textos devem ser concisos. 

Convém utilizar letra: Times New Roman 12.  

Pensa no tempo de que necessitas para a apresentação do trabalho. 

(caso o professor não dê limite de tempo)  

  

66..  AAvvaalliiaaççããoo  
FFaazz  uummaa  aavvaalliiaaççããoo  ddoo  ttrraabbaallhhoo  qquuee  rreeaalliizzaassttee..  PPrreeeenncchhee  aa  sseegguuiinnttee  ffiicchhaa  ddee  aavvaalliiaaççããoo  
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Autoavaliação  

Itens a avaliar - Assinala de 1 a 4  

 Realizei as tarefas que me foram atribuídas     

 Apliquei bem o tempo que tinha para realizar as tarefas     

 Apresentei comentários oportunos para a minha autoavaliação     

   

Avaliação (pelo professor e/ou alunos) - Apresentação do Trabalho  

Itens a avaliar - Assinala de 1 a 4  

 Faz uma exposição clara e ordenada do assunto     

 Comunica e realça os pontos principais     

 Revela segurança e confiança na postura corporal     

 Recorre a gestos sugestivos e adequados     

 Estabelece um contacto visual com a assistência     

 Utiliza um tom de voz audível, não monocórdico     

 Usa uma dicção clara e cadência certa, sem pressa nem lentidão     

 Exprime-se corretamente     

 Evita expressões de apoio («assim», «pronto», «pois»...)     

 Utiliza os meios audiovisuais de forma eficiente e oportuna     

 Utiliza o tempo apropriado     

Muito Bom (4) - 18/20; Bom (3) - (14/17); Suficiente (2) - 10 /13; Insuficiente (1) - 0/9.  

   

  

 


