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Modelo de pesquisa - PLUS 

• 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. 
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1. Purpose – Propósito/objetivo( Planificar o trabalho) 

2.  Location - Localizar a melhor informação (fontes de 

informação) 

3. Use – Utilizar com eficácia a informação 

 

4. Self-evaluation - Autoavaliar o trabalho 
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1. Planificar o trabalho. 

2.  Localizar a melhor informação. 

3.  Usar a informação com eficácia. 

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

 

O que pretendo fazer? 
• Tenho de produzir um… no formato… 

• O destinatário é… 

• Nº de aulas e prazo para completar o trabalho… 

• O meu trabalho tem de incluir… texto, imagens, filme, esquemas, 

música… 

• 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 (esquema) 

– Ex. afetos ao longo da vida: 
• Infância, adolescência, amor, amizade… 
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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. 

 * palavras-chave são fundamentais para a pesquisa 
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Grande 
Tema / 

Great idea! 

A 

• a1 

B 

• b1 

C 

• c1 

D 

• d1 
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Planificar o trabalho 
Fazer perguntas: O que preciso de 
descobrir sobre o tema? 
Elabora cinco ou seis perguntas 
adequadas. 
 

1. Quem? 
2. O quê? 
3. Onde? 
4. Quando? 
5. Porquê? 
6. Como? 
7. …. 

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7… 

 

Estas serão a base do meu 
trabalho. 

 

Podem ser a base da estrutura 
do trabalho (capítulos ou 
pontos). 

 

Palavras-chave para pesquisar 
numa obra de referência (O30) 
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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); consulta o catálogo OPAC 

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

 Obras de referência (dic., enc., atlas…) 

 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: __________________________________________ 

 Bibliotecas: ___________________consulta o catálogo OPAC 

 sala de aula/biblioteca: ______________________________ 

 Obras de referência__________________________________  

 Casa: _____________________________________________ 

 Internet: _________ Guia de sobrevivência!!!! __________ 
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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). 
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2. Localizar a melhor informação 

Pensa: E na Internet? Usar o Guia de sobrevivência!!!! 
 Não tem autor? 

 Tem erros linguísticos? 

 Não há referência às fontes? 

 As hiperligações não funcionam? 

Não usar!! 

Se usares: 

 Pesquisa pelas palavras-chave 

 Operadores boleanos (e, ou, não) 

 Endereço, autor e data de 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! Resumir, parafrasear, citar (título, 

autor, página): 

 O que é novidade 

 O que é útil 

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

 
Rever 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 sim ou se não, o que 
necessito? 
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4. Autoavaliar o trabalho – 1.ª parte 
Começa então a escrever/realizar o trabalho pela: 

1. Introdução 

2. Corpo do trabalho 

a. ___________________perguntas iniciais_______________________ 

b. ___________________perguntas iniciais_______________________ 

c.   ___________________perguntas iniciais_______________________ 

 

Ilustro com… _______________________________________________ 

3. Conclusão  

4. Redige o trabalho final com as tuas próprias palavras, cita… 

5. Lista de referências bibliográficas e webgráficas 
(https://prezi.com/ltm0ikfuhads/referencias-bibliograficas  

6. Suporte do trabalho: papel, PPT, DVD, performence… 
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Como fazer a bibliografia: 
Blogue da biblioteca: http://biblio.esrbp.pt/  https://prezi.com/ltm0ikfuhads/referencias-bibliograficas  

 

• Último nome (apelido) em primeiro lugar e usar as iniciais 
dos restantes nomes.  

• Ordem alfabética dos apelidos dos autores. 

•  Mais do que um autor, usar e, antes do nome do último autor 
ou colocar apenas et al. significa “e outros”), se forem muitos. 

•  Data da publicação entre parêntesis imediatamente após 
o(s) nome(s) do(s) autores ou (s.d.), isto é “sem data”. 

•  Obras do mesmo autor, enumeram-se por ordem da data da 
publicação (da mais antiga à mais recente).  
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Como fazer a bibliografia: 

Blogue da biblioteca: http://biblio.esrbp.pt/ (https://prezi.com/ltm0ikfuhads/referencias-bibliograficas   

 

• Título do livro ou do artigo imediatamente após o ano da 
publicação, em itálico. 

• Letra maiúscula apenas na 1.ª letra do título e do subtítulo. 

•  Capítulos ou artigos (livro, revista) - indicar o título seguida de 
in e do título do livro, revista de onde foi retirado e as páginas 
consultadas. 

• Usar p. ou pp. para números de páginas (1ª página – última 
página).  
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Como fazer a bibliografia: 

Blogue da biblioteca: http://biblio.esrbp.pt/ (https://prezi.com/ltm0ikfuhads/referencias-bibliograficas    

• REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ELECTRÓNICAS 

• Permitem identificar e localizar o local exato da obra referenciada. Deve 
indicar o autor, título, ano, o endereço de URL completo (Uniform 
Resource Locator), bem como a data de consulta. 

 

• EXEMPLO: 

• Apelido do autor, Primeira inicial do nome. Ano da publicação. Título do 
artigo. Título do documento. Acedido em: dia, mês, ano, de URL: 

• Ver A Paródia. 
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Exemplo de um livro 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Andresen, S. M. B. (1996). O rapaz de 
bronze (16ª). Lisboa: Figueirinhas 
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Exemplo de uma artigo de 
revista 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Santos, M. (2017). A 100 à hora!. Visão 
júnior, Nº 205. p. 25-28. 
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Exemplo de um artigo de uma 
enciclopédia 

 

 

 

 

 

 
 

 

Apelido do autor, Primeira inicial do nome. (ano da 
publicação). Título do capítulo ou artigo, in Título do 
livro. Nº da edição, Cidade da publicação: editora. 
Páginas consultadas. 
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Chorão, J. Dir. (2002). Rafael Bordalo Pinheiro, in Enciclopédia 
verbo luso-brasileira de cultura. Edição século XX.  Edição 2681, 
Lisboa: Editorial Verbo. Vol. 22, p. 1091-1093. 
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Exemplo de um artigo de um site na Internet:  

Hemeroteca Municipal de Lisboa 
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Exemplo de um artigo de um 
site na Internet:  

Hemeroteca Municipal de 
Lisboa 

 

 

 

 

 

 
 

 

HML - Biblioteca de publicações periódicas 
online desde as origens da imprensa periódica 
até à atualidade.  

http://hemerotecadigital.cm-
lisboa.pt/Periodicos/AParodia/AParodia.htm. 
Consultado em 29-11-2017 

O que é uma hemeroteca? 

Hemeroteca é um 
local destinado a guardar os jornais e as publica
ções periódicas. 
"hemeroteca", in Dicionário Priberam da Língua 
Portuguesa [em linha], 2008-
2013, https://www.priberam.pt/dlpo/hemerote
ca [consultado em 29-11-2017]. 
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Exemplo de um artigo de um site na 
Internet:  

 

 

 

 

 
 

 

Hemeroteca Municipal de Lisboa 
 
Pinheiro, R.B. e Pinheiro, M.G. (1900). A 
paródia, Ano 1, nº 1 (17 Jan. 1900). Lisboa: 
Cândido Chaves. [Documento em linha] 
Consultado em 29-11-2017 

http://hemerotecadigital.cm-
lisboa.pt/Periodicos/AParodia/1900/N01/N
01_master/AParodiaN01.pdf 
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CITAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS 

• Curta: 
– Entre “aspas” ou em itálico e fonte abreviada mais o ano.  

– Exemplo: Fontes (2010) disse… 

• Longa: 
– Em itálico, num parágrafo destacado do texto 1 cm. Não é necessário aspas, mas para 

isso têm de destacar do vosso texto. 

Por exemplo: 

 Sempre que um texto é citado e é muito extenso, por exemplo, se tiver mais que 

 três linhas e nós acharmos que é importante, devemos destacá-lo do nosso próprio 

 texto deste modo. Assim, o leitor percebe logo que é uma citação longa.  

                                                                                                                     Fontes (2010) 
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4. 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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4. 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/ 

 

 

Texto e arranjo gráfico: Cristina Meneses (PB) 
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