
5ª  etapa - TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 
 

 
 

Como vou organizar a informação e 
apresentar os resultados? 
 
Não te limites a escrever o que leste ou o que 
copiaste da Internet ou de outra fonte. As tuas 
conclusões e opiniões são importantes. 
 
Sempre que utilizares no teu trabalho textos de 
outras pessoas, deverás colocá-los entre aspas e 
indicar os autores através de uma nota de 
rodapé ou na Bibliografia. 
 
Na página de rosto, deves escrever: 
1º - Identificação da Escola; 
2º - Título do trabalho; 
3º - Imagem (se quiseres); 
4º - Nome do professor titular e disciplina; 
5º - Nome do(s) aluno(s); 
6º - Data (no fim da página e ao centro)    
 
 
 
 
 
 

Elabora o trabalho com base na informação 
reunida e tratada, sem esquecer: 

• Página de rosto 
• Índice 
• Introdução 
• Desenvolvimento 
• Conclusão 
• Bibliografia 

 
A última etapa é a avaliação.  
 
6ª etapa – AVALIAÇÃO 
 
Procura encontrar respostas para as seguintes 
perguntas: 

• O que fiz para realizar este trabalho foi 
correto, de acordo com as regras do 
Guião Big 6? 

• A informação utilizada corresponde às 
necessidades identificadas?  

• As minhas fontes foram citadas 
corretamente? 

• O meu trabalho está organizado e bem 
apresentado? 

• O trabalho está completo e inclui 
títulos, nome, data, …. ? 

• Vou sentir-me orgulhoso se alguém 
elogia este trabalho? 

 
Na BE encontrarás sempre alguém 
quete apoia.                                                               

                                                                                            

 
  
 
 

   GUIÃO DE PESQUISA DE INFORMAÇÃO 
 

        2º e 3º CICLOS 
 

        BIG 6 
 

2012/2013 
 

O modelo Big 6 (as seis grandes) é um 
guia auxiliar para a elaboração de 
trabalhos e está organizado numa 
sequência de seis etapas. 
Este guia irá ajudar-te a realizar os teus 
trabalhos de pesquisa e a resolver os 
problemas de informação. 
 
(Adaptado do “Guião de pesquisa para o 2º 
e 3º ciclos e secundário” disponibilizado 
pela RBE) 

        



 Tens a tarefa de realizar um trabalho de          
  Pesquisa. E agora? 
 

1ª etapa – TAREFA A REALIZAR  
 

  O que devo fazer? 
• Qual o tema do meu trabalho? 
• Entendi o que o professor me pediu? 
• Que tarefas tenho de realizar? 
• O que sei sobre esse tema? 
 

Deves: 
- saber exatamente qual o tema a pesquisar; 
- formular as questões que pretendes investi-
gar;  
- determinar o tipo de informações precisas 
para o tema proposto; 
- estabelecer um plano de trabalho, definindo o 
tempo máximo para cada um dos passos; 
- se for um trabalho de grupo distribuir tarefas. 

 

2ª etapa – FONTES A CONSULTAR 

 
A que fontes devo aceder?      
 
A segunda etapa consiste em descobrires onde 
deves procurar a informação para o tema e 
quais as melhores fontes de informação ao teu 
dispor. 
 
É altura de perguntares: 
• Onde e como devo procurar? 
• Quais são as fontes de informação 

disponíveis? 
• Quais são as melhores? 
• Quais as palavras-chave que vou utilizar na 

minha pesquisa? 
 
Podes encontrar a informação em: 
Documentos livro: dicionários, dossiers 
temáticos, enciclopédias, jornais e revistas; 
Documentos não-livro: DVD`s, postais, 
mapas, cartazes; 
Internet : a informação na Internet pode ser 
consultada a partir de um url (endereço único) 
de uma página web ou de um motor de busca, 
como por exemplo: www.google.pt  
Atenção: Nem todos os sites têm a mesma qua- 
               lidade. 

 
3ª etapa – ACESSO À INFORMAÇÃO 
Onde posso encontrar as fontes? 
• Biblioteca Escolar da minha escola; 
• Bibliotecas Municipais de Oeiras; 
• Internet; 
• Disponibilizada pelo teu professor; 
• Outro/a 

 
Quem te pode ajudar? 
- Podes descobrir sozinho; 
- Professor bibliotecário; 
- Equipa da BE; 
- Professor … 
- Amigo da BE; 
- Pais e Encarregado de Educação 

 
4ª etapa – USO DA INFORMAÇÃO 
Como recolher a informação? 
Logo que localizes e acedas a uma 
fonte de informação, deves: 
- Ler e retirar a informação necessária; 
- Tomar notas, fazer resumos; 
- Preencher grelhas, fazer esquemas ou 
gráficos. 
Atenção: Seleciona apenas o que é 
importante. Ao anotares, referencia autor, 
título, tipo de documento, cota e as páginas 
para depois incluíres na Bibliografia.  


