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A concretização de trabalhos de pesquisa de informação, tendo por base os recursos da
Biblioteca da Escola
O processo de elaboração de trabalhos de pesquisa, tendo por base os recurso da Biblioteca da
Escola, é constituído por seis etapas, interdependentes entre si. Estudemos, em particular, tais
etapas de trabalho.
1. A escolha do tema de trabalho. Esta primeira etapa deverá ser levada a efeito através do
recurso ao conselho de um dos teus professores. Depois de alcançares uma decisão definitiva
em relação ao tema do trabalho a ser efetuado, torna-se necessário procederes à consulta de
obras de caráter geral, como enciclopédias, ou de sites de informação geral existentes na
Internet, de modo a que possas compreender as ideias fundamentais relativas ao tema por ti
escolhido.

2. A pesquisa de fontes de informação. Para que te seja possível encontrar, na Biblioteca da
Escola, obras necessárias à concretização do trabalho de pesquisa por ti empreendido, torna-se
necessário o recurso ao catálogo da Biblioteca da Escola. Nesta fase, é importante a ajuda dos
elementos da equipa da Biblioteca da Escola. A Internet coloca ao teu dispor, de igual modo,
uma grande diversidade de documentos, que em muito te poderão ajudar na concretização das
tuas tarefas de pesquisa de fontes de informação.

3. A seleção de documentos. Após a identificação, no espaço da Biblioteca da Escola, e na
Internet, dos documentos que mais úteis te poderão ser, em relação à compreensão do tema por
ti escolhido, deverás ler com cuidado, os elementos de informação neles presentes, sendo assim
Rua Alto de Barreiros, 790 – 4510 – 485 FÂNZERES
Tel.: 224854790 Fax.: 224854798/9 NIF: 600 075 478
E-mail: ae.santabarbara.fanzeres@gmail.com / ae.santabarbara.secretaria@gmail.com

151 956

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA BÁRBARA – FÂNZERES

Escola Básica de Santa Bárbara – Fânzeres – Gondomar

de dar atenção aos seus textos de introdução e aos quadros de conteúdos existentes nas suas
primeiras páginas. Assim, poderás identificar os documentos mais completos e que mais te
poderão ajudar na concretização do trabalho de pesquisa por ti empreendido.

4. A recolha de informações presente nos documentos. Nesta fase do teu trabalho, deverás
explorar, com pormenor, os documentos considerados por ti, como fundamentais para a
concretização do teu trabalho de pesquisa e tratamento de informação. Os referidos documentos
deverão ser lidos e interpretados, de um modo sistemático, para que possas retirar dos seus
conteúdos, as informações necessárias ao teu trabalho. A tomada de notas é essencial para a
retenção das informações importantes.

5. A organização da informação. Dando continuidade ao teu trabalho, em seguida, deverás
organizar os dados informativos por ti registados. Neste sentido, poderás elaborar fichas
relativas aos conteúdos em estudo e ainda sínteses de informação. Este processo de trabalho
favorece a organização dos resultados da pesquisa, de modo a que possas preparar a
apresentação definitiva do teu trabalho.
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6. A apresentação do trabalho efetuado. De modo a procederes à elaboração definitiva do teu
trabalho, deverás definir um plano de redação que integre os seguintes elementos: introdução,
desenvolvimento e conclusão. Ao redigires o teu trabalho de apresentação dos resultados da
pesquisa, terás de respeitar o rigor na expressão, no domínio da Língua Portuguesa, o
necessário encadeamento lógico de ideias, e ainda a apresentação sistemática dos documentos
consultados. A conclusão do teu trabalho, poderá incluir uma reflexão acerca das aprendizagens
concretizadas e das competências consolidadas. Não te esqueças de recorrer ao computador,
de modo a digitalizares o teu trabalho, sendo assim possível integrar, no seu desenvolvimento,
imagens, esquemas ou gráficos. No intuito de simplificares a apresentação do trabalho por ti
efetuado, podes elaborar um PowerPoint, que em muito contribuirá para destacar os aspetos
mais significativos do tema por ti abordado.
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