Estrutura de um
trabalho escrito
CAPA
• Identificação
• Disciplina a que se destina o trabalho
• Título do trabalho
• Identificação de quem o realizou
• Local e Data
ÍNDICE GERAL
• Capítulos e Páginas

ESCOLA EB 2,3 DE CABREIROS

BIBLIOGRAFIA
• Faz

as referências bibliográficas da seguinte for-

ma:

Guião de pesquisa
de

Livros
APELIDO, Nome do autor (ano).Título. Cidade:
Editora

informação

Revistas
APELIDO, Nome do autor do artigo(ano) Título do artigo. in Título da revista, nº e mês
CD-ROM/DVD

Como fazer um
trabalho de pesquisa

APELIDO, Nome(ano).Título. Cidade: Editora.
INTRODUÇÃO
• Identificação do tema do trabalho
• Razões para a escolha do tema
• Principais questões de investigação
• Metodologia a utilizar: consulta em livro/
Internet; entrevistas, inquérito, …
DESENVOLVIMENTO
• Elabora o texto em diferentes capítulos
• Insere imagens, esquemas e gráficos
(não te esqueças das legendas
• Regista as fontes das citações que utilizaste
CONCLUSÃO
• Apresenta as conclusões
• Dá a tua opinião sobre o tema e o modo como
realizaste o trabalho

[Tipo de documento—CD-ROM; DVD]
Webografia
APELIDO, Nome(ano, mês). Título do artigo.
[on line], endereço/site consultado
A elaboração de trabalhos é uma das
IMPRESSÃO

tarefas escolares que exige o domínio

• Relê

de técnicas de pesquisa que nos

o trabalho e verifica a ortografia.

• Confere a

paginação, o tipo e tamanho de letra, o
espaçamento das linhas
IMPRIME E ENCADERNA O TRABALHO

facilitem a sua realização.
Para te ajudar a navegar no universo da
informação digital apresentamos-te o
MODELO BIG6.

BE MÁRIO CLÁUDIO

E-mail: bibcabreiros@gmail.com
Facebook: BE MÁRIO CLÁUDIO CABREIROS

O MODELO BIG6 organiza-se em seis etapas:
1ªETAPA: definição do
tema do trabalho.
Esta escolha pode ser tua,
do teu professor ou do teu
grupo.
É importante perceberes
bem o assunto da pesquisa
e que te sintas capaz de o
fazer!
Elabora um plano de trabalho e estabelece o
tempo para fase, define a dimensão e a forma
do trabalho: número de páginas, apresentação
em Powerpoint, cartaz,…

2ªETAPA: Como e onde encontrar a informação?
Há diferentes sítios
onde podes encontrar a
informação: livros,
enciclopédias, jornais,
revistas , Internet…
Define palavras chave
que te orientem na
pesquisa.

3ªETAPA: Localização e Acesso
Nesta etapa, localizar e aceder à
informação. Utiliza palavraschave para encontrares a informação que procuras.
Selecciona apenas os dados que
necessitas, de acordo com o teu
plano de trabalho.

Se fizeres citações de outras pessoas, não te
esqueças de usar aspas e identificar o autor. O
plágio - copiar trabalhos de outros - é desonesto e ilegal.
Não te esqueças de que um trabalho escrito
deverá conter os seguintes elementos:
Capa
Índice
Introdução

4ªETAPA: Utilização da
Informação
Agora procura seleccionar
os aspectos mais importantes e úteis.
Regista a informação através de pequenas notas,
resumos, esquemas ou
preenchimento de grelhas.

Desenvolvimento
Conclusão
Bibliografia.

6ª ETAPA: Avaliação
- Cumpri o plano?
- Obtive a informação
de que necessitava?

5ªETAPA: SÍNTESE

- Poderia ter feito

Reorganiza e reestrutura a
informação de uma forma
nova e diferente. Não faças
cópias da Internet. Escreve
um texto com as tuas conclusões/opiniões devidamente
fundamentadas. Ó teu professor irá valorizá-las.

melhor?
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