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Guião de Pesquisa de Informação (Big6) 

 

1. Definir a tarefa - O que devo fazer?  Qual é o problema?  

 

� ______________________________________________________ 

� ______________________________________________________ 

� ______________________________________________________ 

  
 

2. Procurar a informação - Onde? Que fontes?  
 

Que informação necessito para realizar este trabalho? Se usar páginas 

electrónicas, como posso saber se elas são fiáveis para o meu projecto? 

� Vou usar somente as páginas avaliadas e propostas pelos 

meus professores. 

� Vou usar um guião de avaliação de páginas Internet. 

 

Fazer uma lista das fontes possíveis:  

� _____________________________________________________ 

� _____________________________________________________ 

� _____________________________________________________  

 

 

3. Localizar as fontes de informação e ajudas - Onde as posso 
encontrar?  

 

� Na Biblioteca da Escola. 

� Na Biblioteca Municipal. 

� Na Internet. 

� Disponibilizada pelo(a) professor(a). 

� … 

Quem me pode ajudar a encontrar o que necessito? 

 

� Posso descobrir sozinho. 

� Através da Equipa da Biblioteca Escolar. 



� Através do meu professor. 

� Através dos meus pais. 

 

 

 
4. Usar a informação - Como registar a informação que encontro? Como 

referir?  
 

 

Notas 

� Tirar notas, usando fichas. 

� Tirar notas para um bloco. 

� Tirar notas, usando um processador de texto. 

� Tirar notas, construindo um quadro ou gráfico. 

� Ilustrar os conceitos. 

� Fazer um registo áudio, fotográfico ou em filme. 

� Outro: 

No registo de informação não copies! Lê o texto, pensa no que acabaste de ler 

e regista apenas: 

• o que constituir novidade para ti; 

• o que for pertinente para o trabalho, ou seja, o que responder 

às perguntas que colocaste sobre o tema do teu trabalho; 

• regista ideias, não frases. 

 
Como posso referir as minhas fontes? 
 

� Usar o guião dado pelo professor. 
� Usar o guião disponibilizado pela biblioteca. 
� Usar a ferramenta da RBEP para fazer a referenciação bibliográfica 

(http://194.79.88.139/rbep/serv_ref.asp ) 
 

 
5. Realizar um produto: mostrar resultados, valorizar as fontes, 

apresentação ou representação.  
 

Mostrar os resultados: 

� Texto escrito. 

� Apresentação oral. 
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� Apresentação multimédia. 

 

Como vou valorizar as minhas fontes na apresentação do produto final ou 
representação? 
 

� Incluir uma bibliografia escrita. 
� Depois da apresentação ou representação, dizer que fontes usei. 

 

Que materiais vou precisar para a minha apresentação ou representação? 

� fazer uma lista de materiais. 
 
Quanto tempo necessito para realizar a minha apresentação?  
 
  

6. Avaliação.  
 

 Como posso saber se o que fiz foi o melhor? 

� O que fiz para realizar este trabalho foi correcto, de acordo com as 

normas do Guião (Big6). 

� A informação que encontrei no ponto 4 (usar a informação), 

corresponde às necessidades identificadas no ponto 1 (definir a 

tarefa). 

� Citei correctamente as minhas fontes, de acordo com as 

orientações do professor. 

� O meu trabalho está organizado e bem apresentado. 

� O meu trabalho está completo e inclui títulos (nome, data, etc.) 

� Vou sentir-me orgulhoso se alguém vir este trabalho. 


