Orientação de estudo
Guia de orientações básicas para realização de trabalho
pesquisas

1. Definição do trabalho de pesquisa:
Qual é o tema? Quais foram às orientações do professor para o
trabalho? O que eu já sei sobre o tema? De que tipo de informações eu
preciso?
2. Planejar a pesquisa de informações:
Quase as fontes que devo consultar? Quais são as mais adequadas?
Livro ( )
Revistas ( )

Jornais ( )
CD ROM ( )

Entrevistas ( )
DVD( )

Internet ( )
Outras ( )

3. Como posso acessar essas fontes de informações:
Onde posso consultar essas fontes? Será fácil acessar essas fontes?
( ) Biblioteca escolar
( ) Biblioteca Municipal
( ) Mídia Lab do colégio
( ) em casa, acervo pessoal
( ) outros
4. Com que ajuda pode contar?
Bibliotecário ( )

Professor ( )

Colegas ( )

Pais ( )

outros ( )

5. Como selecionar, registar e usar as informações coletadas:
Sublinhando*

Fazendo anotações dos dados coletados
Gravando, fotografando, filmando...
*no site do colégio também existe orientações de como sublinhar
textos.
6. Como vou organizar as informações do trabalho:
O trabalho de apresentar:
a. Capa (ver modelo no site do colégio)
b. Índice
c. Introdução, desenvolvimento e conclusão.
Introdução: os objetivos do trabalho
Desenvolvimento: as ideias/assuntos são organizadas de forma
lógica.
Conclusão: síntese das ideias principais e conclusões a que
chegou.
d. Bibliografia * (no site do colégio também existe orientações de como
fazer a bibliografia)
e. Anexos (opcional)
7. Como vou organizar o tempo para fazer as várias fases do trabalho
de pesquisa?
Fase 1 – identificar as fontes
Fase 2 – selecionar as informações coletadas
Fase 3-elaboração escrita e conclusão do trabalho
8. Como vou apresentar o trabalho?
Individualmente ( )

Em grupo ( )

Apresentação oral ( )

Apresentação escrita ( )

Power point( )

outros ( )

9. Avaliação do processo e do trabalho desenvolvido:
Coleta de informações
Organização
Apresentação
*Orientações de relatório de trabalho em grupo no site.
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