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• Enunciado por James Herring, em 1996 e 
resulta de investigação aplicada no Reino 
Unido. 

• FONTES: 
– Herring, J E (1996) Teaching information skills in schools London, 

Library Assocation. 

– Herring, J E (1999) Exploiting the Internet as an information resource 
London, Library Association. 

– Herring, J E (2004) The Internet and information skills London, Facet 
Publishing. 



Modelo PLUS 

1. Purpose – Propósito/objetivo( planificar o trabalho) 
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2.  Location - Localizar a melhor informação (fontes de 

informação) 

3. Use – Utilização da informação 

 

2. Self-evaluation - Autoavaliar o trabalho 



Modelo PLUS 

1. Planificar o trabalho. 
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2.  Localizar a melhor informação. 

3. Utilizar a informação com eficácia. 

 
2. Autoavaliar o trabalho. 
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1. Planificar o trabalho: 1.ª parte 

 

O que pretendo com este trabalho? 
• Tenho de produzir um… no formato… 

• O público alvo é… 

• Nº de aulas e prazo para completar o trabalho 

• Organizar o tempo em trabalho individual ou de grupo… 
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1. Planificar o trabalho: 2.ª parte 

 

O que já sei sobre o tema? 
• Fazer um brainstorming de ideias 

• Registar as ideias num diagrama 
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1. Planificar o trabalho: 3.ª parte 

Como posso organizar as minhas ideias? 
 Agrupar os resultados do brainstorming por assuntos; 

 Omitir assuntos desnecessários e registar outros 

 Identificar tópicos fundamentais 

 Coloca o grande tema no círculo central e os tópicos nos 
grandes círculos 

 Selecionar os tópicos ou palavras-chave principais que vais 
tratar no texto final. 
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Tema  

A 

• a1 

B 

• b1 

C 

• c1 

D 

• d1 
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Planificar o trabalho 
Faz perguntas: O que preciso de descobrir sobre o 
tema? 
1. Quem? 
2. O quê? 
3. Onde? 
4. Quando? 
5. Porquê? 
6. Como? 
7. …. 
Palavras-chave para pesquisar… 
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2. Localizar a melhor informação 
Pensa: Quais as fontes prováveis para encontrar o que 
necessito? 

 pessoas (amigos, familiares, comunidade…); como contactar? 

 bibliotecas (escolar, municipal, outra); consulta o catálogo… 

 sala de aula/biblioteca (manual. Livros, orientações da 
professora…) 

 casa (livros, jornais…) 

Pensa: Que tipo de informações preciso? 

 Factos, opiniões, quadros, mapas, entrevistas… 
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2. Localizar a melhor informação 
Decide: Que fontes devo consultar primeiro? 

 Pessoas: __________________________________________ 

 Organizações: ______________________________________ 

 Bibliotecas: ________________________________________ 

 Sala de aula: _______________________________________ 

 Outras: ___________________________________________ 
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2. Localizar a melhor informação 
Pensa: Estas fontes são adequadas? 

 A fonte é adequada para o teu nível? 

 A informação está atualizada? 

 Encontras alguma referência ao autor? 

 Encontras facilmente informações sobre o tema? 

 Há mapas, quadros, figuras, etc.? 

 A informação encontra responde às tuas questões? 

Decide: Faz uma lista das fontes escolhidas (autor, título, editor, 
data, páginas); página web (endereço e data da consulta) 
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3. Utilizar a informação com eficácia 
Ao recolher a informação, devo ser capaz de: 

 Usar palavras-chave; 

 Verificar o conteúdo das páginas, índices, títulos, figuras, 
quadros… 

 Enquanto leio o texto, concentro-me nas perguntas iniciais, se 
o textos não responde a essas perguntas, deixo e regresso às 
perguntas-chave. 

 Limitar o tempo das tarefas. 
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3. Utilizar a informação com eficácia 
Escolhe o método mais adequado para recordar o que 
encontraste:  
 Usa um bloco de notas 

 Constrói um gráfico 

 Preenche uma grelha 

 Grava as ideias mais importantes 

 Regista no computador/… 

Muito importante: não copiar. Registo apenas: 

 O que é novidade 

 O que é útil 

 O que posso ensinar aos outros 
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2. Autoavaliar o trabalho – 1.ª parte 

 
Revê o plano/trabalho inicial: 

 

 Respondi a todas as questões? 

 Tenho informação suficiente para terminar o trabalho? 

 Existem lapsos/falhas? Se sim, como resolver? 

 Já sou capaz de fazer o trabalho? Se não, o que necessito? 
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2. Autoavaliar o trabalho – 1.ª parte 
Começa então a escrever/realizar o trabalho pela: 

1. Introdução 

2. Corpo do trabalho 
1. _______________________________________________________ 

2. _______________________________________________________ 

3. _______________________________________________________ 

… ________________________________________________________ 

Ilustro com… _______________________________________________ 

3.   Conclusão  
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2. Autoavaliar o trabalho – 2.ª parte 
Depois de terminar, penso sobre o trabalho realizado.  

 O que mais gostei neste trabalho? 

 Que competências desenvolvi com a aplicação do modelo 
PLUS? 

 Que dificuldades tive? 

 O que faria diferente? 

 O que me deu realmente gosto? 
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• Apresentação do Modelo PLUS: 

– http://farrer.csu.edu.au/PLUS/ 
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