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Guião de pesquisa de informação 
 

Nome do Aluno ______________________________ Turma ____ Nº ___  

1. Planificar 

1.1. Planificar o trabalho: 1.ª parte 

O que pretendo com este trabalho? 

• Tenho de produzir __________________________________________________  
• O destinatário é ____________________________________________________  
• No formato ________________________________________________________ 

• Nº de aulas e prazo para completar o trabalho ____________________________  
• O meu trabalho tem de incluir _________________________________________ 

 
1.2. Planificar o trabalho: 2.ª parte 

 Brainstorm das ideias sobre o tema 

 Fazer um diagrama (esquema) 
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1.3. Planificar o trabalho: 3.ª parte 
Organizar as ideias 
Faz perguntas: O que preciso de descobrir sobre o tema? 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 

 Palavras-chave para pesquisar: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________  

 

2. Localizar a melhor informação 

Pensa: Quais as fontes prováveis para encontrar o que necessito? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

Pensa: Que tipo de informações precisas? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

2. Localizar a melhor informação 

Decide: Que fontes devo consultar primeiro? 

 

 Pessoas: __________________________________________ 

 Organizações: ______________________________________ 

 Bibliotecas: ________________________________________ 

 Sala de aula: _______________________________________ 

 Internet? __________________________________________  
 

____________ Usar o Guia de sobrevivência!!!! ____________ 
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3. Utilizar a informação com eficácia 

 Usa palavras-chave. 

 Enquanto lês, verifica se o texto responde às perguntas-chave. 

 Escolhe o método mais eficaz e adequado: esquemas, sublinhados, resumos, guardo 
no email ou numa pen… 

 Limita o tempo das tarefas. 
 

4. Autoavaliar o trabalho – 1.ª parte 

Revê o plano inicial. 

Depois, começa a escrever/realizar o trabalho pela: 

 

1. Introdução (começar com…) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
 

2. Corpo principal do trabalho/ideias que terei de desenvolver 
 

a. ___________________________________________________________ 

b. ___________________________________________________________ 

c. ___________________________________________________________ 

Ilustro com… ___________________________________________________  

 

3.  Conclusão  
 

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

 

5. Lista de referências bibliográficas e webgráficas. Atenção às regras da referência 

bibliográfica! 
Sugestões no blogue da biblioteca: https://prezi.com/ltm0ikfuhads/referencias-bibliograficas/ 

 

6. Suporte do trabalho: papel, PPT, DVD, performence… 

 

 

 

 

 

https://prezi.com/ltm0ikfuhads/referencias-bibliograficas/


Biblioteca Escolar Rafael Bordalo Pinheiro  
 

Biblioteca Escolar – Guião de aluno. 2017 

 

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? 
________________________________________________________ 

 

 


