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Guião de Pesquisa de Informação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais informações no blog da Biblioteca Escolar: 

http://biblioteiaaesa.wordpress.com/ 

 

Nome: 
 

Disciplina: 

Nº: Ano: Turma: Grupo: 

  
Este guião, seguindo o que normalmente se 
designa por Modelo Big 6, está dividido 
em seis etapas: 
 

 1ª Etapa: Que tema vou tratar? 
 

 2ª Etapa: Como encontrar a  
informação? 

 

 3ª Etapa: Como seleccionar a  
informação? 

 

 4ª Etapa: Como recolher a informação? 

 

 5ª Etapa: Como tratar a informação? 
 
 6ª Etapa: Como avaliar o meu 

trabalho? 

Ao longo da tua vida escolar, uma das tarefas mais importantes 

com que te vais deparar é a realização de trabalhos. Ora isto 

muitas vezes levanta vários problemas. Como e por onde 

começar? Onde encontrar a informação necessária? O que fazer 

com essa informação? Como organizar e apresentar a 

informação? Com este guia vamos ensinar-te a resolveres os 

problemas de informação, utilizando um modelo em seis etapas, 

que normalmente se designa de Modelo Big 6 (as seis grandes). 

 

http://biblioteiaaesa.wordpress.com/
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1. DEFINIÇÃO DA TAREFA: 

 

Faço uma lista de perguntas que pretendo investigar, tendo o cuidado de partir do 
mais simples para o mais complexo: 

 

 

 

 

 

2. ESTRATÉGIAS DE PESQUISA DA INFORMAÇÃO:  

Como e onde devo procurar? Quais são as fontes de informação 

disponíveis? Quais são as melhores? 

 

 

 

 

1. Que tema vou tratar?  
 
 

2. Quais os subtemas 
que vou desenvolver? 

 
 
 

3. Que tipo de trabalho 
vou realizar? 

 
 
 

4. O que sei sobre o 
tema? 

 
 
 
 

5. O que quero saber?  
 
 
 

  A que fontes devo aceder para encontrar esta informação? 

 
Dicionários 

Enciclopédias 

 Livros 

 Documentos impressos 

 Jornais/revistas/   

TV/ rádio/… 

CD-ROMs  

DVD/Vídeo 

 Sites na Internet 

outros:__________________ 

 

Nota: 

Se usar páginas electrónicas, 

como posso saber se elas são 

fiáveis para o meu projecto? 

 Vou usar apenas aquelas 

que foram propostas pelos meus 

professores. 

 Vou usar um guia de 

avaliação de páginas em rede. 
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3. COMO SELECIONAR A INFORMAÇÃO: 

 

 

 

4. COMO POSSO REGISTAR A INFORMAÇÃO QUE ENCONTRO: 

 

 

 

 

 

 

 

ATENÇÃO! 

 

 

 

 

 

Onde posso encontrar estas fontes? Quem me pode ajudar a 
encontrar o que necessito? 

 

 Biblioteca escolar  

 Biblioteca municipal 

 em casa 

 Materiais cedidos pelos meus  

 professores 

 Internet  

 Outro: ___________________ 

 

Descubro sozinho 

Os elementos da equipa da 
BE 

Os meus professores 

Os meus pais/ familiares 

Os meus colegas/amigos 

Como posso registar a informação 
que encontro? 

Como posso referir as minhas 
fontes? 

 

Tirar notas, usando fichas, um 
bloco ou caderno 

Preencho uma grelha 

Construo esquemas/gráficos 

Tirar notas, usando o 
processador de texto  

Tirar notas, construindo um 
quadro ou um gráfico  

Ilustrar os conceitos  

Registo num formato áudio/ 
registo em vídeo/ tiro fotos 

Outro: ___________________ 

 

 Usar o guia dado pelo  

 meu professor  

 Usar as páginas da  

 Internet como exemplo  

 de citações de fontes  

 Usar o Guia para citar  
 outras fontes  

 

 

 

Não copies directamente tudo o que está escrito na tuafonte de consulta. Estás a plagiar. 
Isso é crime! 
 
Sempre que ao realizares o teu trabalho, 
tenhas que consultar documentos escritos 
por outras pessoas, não te esqueças de dizer quem oescreveu e de onde o retiraste. A isso 
chamamosreferência bibliográfica e aqui fica um exemplo: 
 
TORRADO, António – Teatro às três pancadas. Porto:Civilização Editora, 1995. 
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Quanto tempo preciso para recolher a informação e elaborar o 

trabalho final? 

De quanto tempo preciso para realizar cada etapa do meu trabalho?  

Tempo previsto para definir deias para o projecto (definição de tarefas): _______ 

Tempo previsto para pesquisara informação (tirar notas): __________________ 

Tempo previsto para elaborar o primeiro esquema: _______________________ 

Tempo previsto para a realização final do trabalho: _______________________ 
 

5. COMO POSSO ORGANIZAR A INFORMAÇÃO QUE ENCONTRO: 

 

 

 

 

 
6. COMO POSSO SABER SE O QUE FIZ FOI O MELHOR?  

BOM TRABALHO! 

Como posso mostrar os meus 
resultados? 

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

 

Texto escrito 

Apresentação oral 

Apresentação multimédia (powerpoint/ 
quadro interactivo) 

Representação/ dramatização 

Cartaz 

Criação de um sitio Web (blog/wiki/…)  

Portefólio 

 

 Incluir uma bibliografia  

 escrita 

 Depois da apresentação 

 ou representação, dizer  

 que fontes usei  

 Outra: _________________ 

Materiais que vou precisar para a minha apresentação ou representação.  
Faço uma lista: 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

O que fiz para realizar este trabalho foi correcto, de acordo com as 
normas do Guião (Big6)  
A informação que encontrei no ponto 4 (utilização da informação), 
corresponde às necessidades identificadas no ponto 1 (definição da 
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  


