Agrupamento de Escolas Alves Redol

Guião de Pesquisa de Informação – 2º Ciclo
Nome: _____________________________________________

Número: _____

Ano: _____

Turma: _____

Disciplina: _______________________________________ Data: _____ de _________________ de _______

1. Definição da tarefa
O que tenho para fazer?

2. Estratégias para procurar a informação
Quem me pode ajudar a encontrar o que necessito?
Posso descobrir sozinho
O professor bibliotecário/coordenador da minha escola
O professor da disciplina
Os meus pais
A que fontes devo aceder para encontrar esta informação?
Manuais
Livros
Enciclopédias
Jornais
Revistas
Filmes/documentários
Internet
Outros

3. Outras formas de acesso
Onde posso encontrar essas fontes?
Os meus professores
Biblioteca Municipal
Museu Municipal

4. Selecção da informação
 Procurar o assunto nos índices
 Ler e compreender toda a informação
 Destacar as ideias principais de cada parágrafo, tirando apontamentos

5. Registo da informação
Como posso registar a informação que encontro?
Organizar as ideias principais, escrevendo frases curtas
Organizar as ideias principais, construindo um esquema
(NÃO DEVES FAZER TRANSCRIÇÕES DO TEXTO)

6. Apresentação
Como posso mostrar os resultados?
Texto escrito
Apresentação oral
Cartaz
Apresentação multimédia
Representação/dramatização de textos
Outro:
Como vou valorizar as minhas fontes na apresentação final do trabalho?
Incluir uma bibliografia escrita
Depois da apresentação ou representação, dizer que fontes usei
Que materiais que vou precisar para a minha apresentação ou representação?
1.
2.
Quanto tempo necessito para fazer a minha apresentação?
minutos

7. Avaliação
Como posso saber se o que fiz foi o melhor?
O que fiz para realizar este trabalho foi correcto, de acordo com as normas deste guião
A informação que encontrei corresponde às necessidades que apontei
Citei corretamente as minhas fontes, de acordo com as orientações do professor
O meu trabalho está organizado e bem apresentado
O meu trabalho está completo e inclui título e a minha identificação

Elaborado a partir do Guião de Pesquisa de Informação «The Big 6»

