A PESQUISA DA INFORMAÇÃO EM SEIS ETAPAS
As etapas apresentadas formam um todo. Numa situação concreta de pesquisa, podem ser abordadas uma por uma ou
em conjunto, com repetições ou recuos, de acordo com os hábitos de trabalho e o ritmo de cada aluno.
Etapa 1



Identificar/Determinar o tema










Etapa 2
Pesquisar as fontes de informação em formatos e suportes
diversos







1
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Ver documento “Pesquisa na Web”.
Ver documento “Pesquisa em obras de referência”.

Compreendo a natureza, os objectivos e a extensão do
trabalho a executar
Determino o tema de pesquisa
Mobilizo conhecimentos prévios sobre o tema
Anoto as ideias importantes e as palavras-chave
Determino a abordagem que pretendo fazer do tema
Formulo a ideia principal
Esboço um plano de trabalho
Prevejo as fontes de informação de que vou precisar
Planifico o meu trabalho (tarefas a executar, prazos a cumprir)
Escolho as fontes de informação
Construo hipóteses de pesquisa a partir de palavras-chave1
Inicio a pesquisa na Web e em obras de referência2 com a
ajuda de palavras-chave
Avalio a eficácia das minhas hipóteses de pesquisa e adequoas às minhas necessidades
Faço uma listagem dos documentos e recursos que me

1



Etapa 3
Seleccionar os documentos







Etapa 4
Retirar a informação dos documentos






Etapa 5



Tratar a informação






parecem pertinentes
Troco e partilho ideias com diferentes interlocutores
(professor, professor bibliotecário, colegas da turma)
Organizo os documentos listados
Avalio a qualidade e a pertinência da informação segundo os
critérios estabelecidos
Examino diversos pontos de vista
Identifico os elementos necessários para o meu trabalho
Anoto as referências bibliográficas e as características dos
documentos seleccionados
Leio, ouço, vejo atentamente os documentos e tomo notas
Indico as fontes de informação e respeito os direitos de autor
Organizo as notas de forma coerente e acrescento o plano de
trabalho provisório
Avalio o ponto da situação e verifico se preciso de obter mais
informação sobre determinado aspecto
Analiso as informações recolhidas tendo em conta o tema de
pesquisa
Considero os diferentes modos de tratar o tema
Sintetizo as ideias e as informações recolhidas em fontes de
informação diversas
Confronto os diferentes pontos de vista e construo um ponto
de vista pessoal de acordo com o objectivo do trabalho
Confirmo ou reformulo a minha ideia principal (matriz)
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Reflicto sobre o modo de organizar o meu trabalho

Etapa 6



Produzir um trabalho e comunicar a informação



Elaboro o meu trabalho em função dos objectos e do públicoalvo
Exprimo a minha opinião se isso estiver contemplado nos
objectivos do trabalho
Asseguro-me de que o conteúdo do meu trabalho é coerente e
bem estruturado
Revejo a correcção e a clareza linguística
Verifico se respeitei ou se conseguirei respeitar os limites
impostos (p.e., nº de páginas, tempo disponível para
apresentação oral)
Cito as fontes de informação utilizadas
Requisito a tempo o material e o equipamento necessários
para a apresentação do trabalho
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