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Identifico o tema

 Devo tomar nota dos documentos que consulto

 Coloco o tema sob a forma de
questão/ões.(a

que

vou

tentar

responder com a realização do
trabalho)

(incluindo os endereços das páginas Web), para
elaborar a bibliografia
Retiro a informação dos documentos

 Confirmo com o professor se entendi
o que me foi proposto

Procuro e seleciono a informação

 Faço uma lista das fontes de

informação: manuais, dicionários,
enciclopédias, livros sobre o tema,

 Tiro

notas

(texto,

quadros,

gráficos…)
 Tiro fotografias
 Gravo música
 Faço um vídeo
 Digitalizo imagens

páginas Web

 Consulto o professor ou responsável
da BE (caso tenha dúvidas sobre as

fontes que devo utilizar)

Atenção:


Só devo utilizar páginas Web que tenham:
o

Identificação do autor

o

Data de atualização da página

o

Bibliografia

4

5

Escolho

a

forma

de

comunicar /

apresentar a informação



 Como posso apresentar o meu
trabalho?
Texto escrito
Apresentação oral
Apresentação multimédia
Elaboro o produto final

Atenção:
Um trabalho de pesquisa não é uma cópia!
É altura de usar as notas bibliográficas (que foram
tiradas no ponto dois) para que os autores dos
documentos usados sejam corretamente identificados

Atenção:
Copiar é crime!

Trato a informação
 Ordeno as informações –
introdução, desenvolvimento,
conclusão (tentando dar
resposta à questão/ões que
formulei no início do trabalho)

6

Avalio o trabalho
 Consegui

responder

à

questão/ões que coloquei
 Não copiei os documentos que
consultei
 Fiz a bibliografia de forma

correcta

 O trabalho está bem organizado e bem apresentado

Como referir corretamente as fontes?
•

no caso de se tratar de um livro

Apelido, 1ª letra do nome do autor. (data da edição).
Título da obra. Local da edição. Editor. ISBN.
Exemplo:
Camões, L. (2002). Os Lusíadas. Lisboa. Rei dos Livros. ISBN
972-51-0186-3.
•

no caso de um livro eletrónico ou ebook

Apelido, 1ª letra do nome do autor. (ano de edição). Título.
Volume. Editor. Endereço. DOI.
Exemplo:
Redol, A. (2008). Uma flor chamada Maria. Caminho.
Disponível em
http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/bibliotecadigital/eli
vro.php?id=umaflorchamadamaria
•

no caso de uma Página Web

Apelido, 1ª letra do nome do autor. (ano). Título. Local de
edição. Editor. ISBN. Endereço. Data de acesso.
Exemplo:
Harnack, A. (2003) Reference Guide to Using and Citing
Internet Sources. Disponível em:

http://www.bedfordstmartins.com/online/index.html .
Acedido a 11 de Março de 2011.

Lina
Duarte
Escola E.B. 2,3/S
José
Relvas - Alpiarça
Ana
Rita
Frazão
Avenida Casa do Povo 2094 – 909 Alpiarça
Tel: 243 559 240 Fax: 243 559 244
E- mail: c.salpiarca@mail.telepac.pt

www.eps-jose-relvas.rcts.pt

6 passos para fazer um trabalho

