
GUIÃO DE PESQUISA DE INFORMAÇÃO





• aprender a seres um indivíduo mais

informado;

• criar hábitos de leitura;

• criar hábitos de utilização das TIC;

• aprender a pesquisar, seleccionar e

organizar informação.





 MANUAL

 BIBLIOTECA ESCOLAR (na biblioteca, para saber

tudo sobre o assunto que te interessa, podes

consultar em vários suportes,):

• Enciclopédias (por nomes; temas; … );

• Livros específicos sobre o tema;

• Dicionários;

• Revistas; 

• Jornais;



 RECOLHA DE TESTEMUNHOS ORAIS: entrevistas 

ou inquéritos a pessoas.

 PEDIR AJUDA A FAMILIARES, outros...

 INTERNET (nome do assunto; do autor; da obra; 

• Motores de Busca (Google; Sapo; Alta Vista;…)

• URL( http: www. ………… )

 FOTOGRAFIAS / IMAGENS (revistas, jornais…)



 Divido as tarefas pelos elementos do grupo;

 Tenho a certeza da informação/tema que procuro;

 Consulto os índices dos livros, procurando o

assunto que me interessa e a(s) página(s) onde se

encontra(m);

 Consulto por ordem alfabética os dicionários e as

enciclopédias;



 Leio as informações encontradas e vejo se têm

interesse;

 Dados sobre a recolha – Escrevo os nomes dos
livros ou a revista e o seu autor:

• Autor, título da obra, edição e ano.

• Em que volume e página(s) se encontra(m) o(s)

assunto(s) da recolha.

• Resumo do assunto da obra ou transcrições

(neste caso, indicar a página);



 Na Internet, recolho a informação e selecciona-a,

organizo-a em pastas e indico sempre os sites de

onde recolhi a informação;

 Organizo os materiais recolhidos numa pasta

individual/portefólio.



 Pesquisar é como seguir as pistas de um enigma.

A pesquisa ajuda a estabelecer as relações entre

a informação adquirida e as ideias já existentes,

alargando os nossos horizontes.

 Depois de completo este processo, deverás ter já

reunido suficiente informação para a redacção do

teu trabalho.



 Não esqueças que para se encontrar informação

de qualidade é necessário tempo.

 Em caso de necessidade, pede ajuda aos

elementos da equipa que prestam serviço na tua

biblioteca. Eles têm experiência na selecção e

avaliação de fontes. A sua ajuda será valiosa.





Para um desenvolvimento eficaz de um trabalho de

pesquisa em grupo é importante seguir um Plano

de Trabalho, o qual compreende algumas etapas:

1.Identificar com clareza o tema do trabalho;

2.Pesquisar, seleccionar e localizar a informação e o

material necessários;

3.Trabalhar sobre a informação recolhida;

4.Redigir o trabalho e preparar a apresentação oral

(se for o caso);



Para a apresentação oral

Depois da recolha e tratamento da informação relativa

ao assunto a tratar, deves:

1.Redigir um texto com a informação seleccionada;

elimina o que achares desnecessário e selecciona

apenas as informações mais importantes (para

estudares muito bem);

2.Fazer um plano da apresentação.



Planificação da apresentação

1.Seleciona as ideias chave (principais) para que te 

sirvam de orientação na sequência dos assuntos a 

tratar.

2.Assinala os momentos em que pretendes apresentar: 

• imagens (em acetato, slides,... para isso recorre,

atempadamente, ao teu professor para saberes da

disponibilidade dos materiais necessários);



• esquemas, gráficos, registo de conceitos,....(para

tal não te esqueças que o quadro também é um

bom recurso).

3.Evita a leitura integral do texto (para isso tens que

estudar muito bem o tema que vais apresentar).
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