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 Trabalho de pesquisa 

4. Retirar a informação dos documentos - À 

medida que desenvolves a tua investigação, deves 

ler atentamente as passagens que te interessam, ir 

tirando notas e fazendo registos das informações 

principais. 

 

 

 

 

 

5. Tratar a informação - Organiza os dados reco-

lhidos, verificando se eles respondem às questões 

que antes levantaste. 

 

Lê o texto, pensa no que acabaste de ler e regista 

apenas : 

 

 o que constituir novidade para ti; 

 algo útil para o teu objetivo; 

 algo que possas transmitir a outras pessoas (nas 

tuas próprias palavras); 

 excertos para citações, se isso for essencial, mas 

anota logo a página e a obra (a referência biblio-

gráfica completa é necessária no final). 

  

 

6. Comunicar a informação - A partir desta 

informação, podes elaborar o trabalho de síntese, 

que podes ilustrar com imagens que simultanea-

mente recolheste. 
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7. Avaliar a informação - Verifica se seguiste todas as etapas 

indicadas e se as informações recolhidas e tratadas estão de acordo 

com o tema e respondem às questões propostas pelo modelo de 

pesquisa utilizado. 

 

 



Trabalho de pesquisa 

O trabalho de pesquisa desenvolve-se em sete etapas: 

 

 Identificar o tema 

 Procurar fontes de informação 

 Selecionar os documentos 

 Retirar a informação 

 Tratar a informação 

 Comunicar a informação 
         

 Avaliar a informação 

 

 

 
1. Identificar o tema - Define, em primeiro lugar, o tema a 

tratar. É necessário determinar o que se pretende exacta-

mente saber.  

   Levantar questões sobre o tema escolhido servir-te-á de pista   

para procurar informação. 

 

                                                    1. Quem?  

                           

                           6. Como?                            2. O quê?                 

                           5.  Porquê?             3. Onde?  

                                                   

                                                     4. Quando? 

                            

 

Antes de elaborares um trabalho de pesquisa, a pri-

meira coisa a fazeres é procurar informações sobre o 

tema, não só nos manuais, mas recorrendo, sobretu-

do, a bibliografia complementar. Caso  não  tenhas 

nenhuma referência bibliográfica, deves começar a 

investigar nas obras de referência, como Enciclopé-

dias, Dicionários, Atlas e na Internet para obter in-

formação mais geral ou específica. 

 

A escolha de um tema deve corresponder ao interes-

se do tema  em causa e deve-se dispor  de informa-

ção suficiente. Esta informação deve ser organizada 

e cuidadosamente selecionada, para que, aquando 

da elaboração do trabalho, não haja repetições.  

Do material recolhido serão aproveitadas as infor-

mações importantes para o tratamento do tema. 

 

Depois de conheceres bem o assunto sobre o qual  

vais trabalhar, deves fazer um plano, organizar o 

processo para a investigação. 

2. Procurar fontes de informação - Deves diri-

gir-te à Biblioteca da tua escola, consultar o catálogo 

e/ou pedir ajuda a um professor ou funcionário. Po-

des recorrer a artigos, revistas, jornais, filmes, docu-

mentários, CD/DVD e fazer busca  na Internet, pro-

curando informação fiável.  

 

A Biblioteca Municipal e outras instituições são tam-

bém recursos a teres em conta. Há pessoas especia-

listas na matéria que também te podem auxiliar. 

O teu professor será sempre o melhor guia para te 

orientar na pesquisa. 

 

Fontes de informação -  As fontes de informação 

devem ser fidedignas e suas referências devem ser 

registadas para mais tarde servir de base  na elabora-

ção das Referências Bibliográficas/ Bibliografia. 

 

Escolhe o método mais apropriado para o registo da 

informação: blocos de notas, grelha, base de dados, 

etc. 

 

O mais importante no registo da informação é não 

copiar! Se necessário retira excertos para citações e 

anota a referência bibliográfica. 

 

3.Seleccionar os documentos - Escolhe os mate-

riais que estão de acordo com o tema e que corres-

pondem de forma cabal e adequada ao solicitado. 

 

 


