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COMO FAZER UM TRABALHO 

1 ª Etapa –  Pensar sobre o tema  
2 ª Etapa –  Localizar a informação 

3 ª Etapa –  Seleccionar os documentos      
 

  
4 ª Etapa –  Recolher a informação 

5 ª Etapa –  Tratar a informação     
6 ª Etapa –  Produzir o trabalho 

   
7ª Etapa – Avaliar o trabalho 

 

 
Ideia original e imagens:  MENDINHOS, Isabel; ROCHA, Fátima e SANTOS, Bárbara (ilust.) - “Como Fazer um Trabalho” in Da Informação ao Saber [Em linha]. [consultado em 10-09-
09]. Disponível  em  http://www.rbe.min-edu.pt/np4/156.html ( e tb aqui). Adaptado com autorização. 
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1ª etapa – Pensar sobre o tema  

(voltar ao sumário) 
 
1.1 - Qual o objectivo do trabalho? Define e regista qual o objectivo. 
           Exemplos: 

Elaborar uma lista bibliográfica sobre 
um tema. 

 Aprofundar o estudo de alguma 
matéria dada nas aulas. 

 

Fazer uma recolha de citações.  Preparar a apresentação de um 
tema numa aula. 

 

Arranjar informação para as 
perguntas e respostas de um jogo. 

 Fazer um inquérito.  

Outro............................................. 
 Fazer uma entrevista.  

 
NB: É muito importante que percebas com clareza qual o objectivo do teu trabalho. Pede ao teu professor indicações claras 
sobre esse aspecto e também sobre o seu tamanho (1.2).  
 
 
1.2-  Qual o tipo de documento/suporte e dimensão do trabalho?  
 
   Exemplos: (assinala a lápis) 
• Cartaz em cartolina..........; dimensão: meia cartolina.....; uma cartolina.....;  

Trabalho feito em: 
• Word(.doc).......;com o mínimo de...../máximo de ......páginas; c/ gráficos......; c/ imagens......;  

• Power point (ppt)......; com ...... diapositivos; com imagens.....; com som......;  

• Publisher(.pub)  ......: poster: ......; folheto: ......; com......páginas; outro........ 

• Filme/vídeo:       .......; formato.......; entre ..... a ......minutos;  

   Outro: .................................................................................................................. 

• Tipo de imagens: desenhos.....; colagens.....; fotografias.....; outras:................... 

• As imagens têm que ser da minha autoria......;  podem ser de outros autores: .....;    

 
 
1.3 – “O que já sei? O que ainda não sei?” 

Sugestões 
a) O que já sabes sobre o tema? No teu caderno/folha anota 
palavras-chave, através de um “brainstorming” (chuva de ideias).  
 
b) Como podes organizar as tuas ideias?  
Observa os resultados da “chuva de ideias” e pensa como os 
poderás agrupar por assuntos. Usa esquemas/diagramas como os 
representados à direita.  Descarta as palavras-chave/ ideias 
desnecessárias e regista outras que te vão surgindo. 
 
c) Preenche uma grelha que te permita tomar consciência do que já 
sabes sobre o assunto e do que gostarias de saber e ainda precisas de 
investigar.  
Usa a técnica chamada “5W1H” (do inglês “Who?, What?, Where?, When?, Why?, How?” -
Quem? O quê?  Onde?  Quando? Porquê? Como?) para elaborar as perguntas.      
 
Exemplo: (trabalho sobre dinossauros) 

O que já sei O que quero saber 
Alguns dinossauros voavam e outros não. Quais as diferenças entre os dinossauros que 

voavam e os que não voavam?  
Os que voavam tinham asas. Quais as técnicas de voo dos dinossauros? 
Os dinossauros voadores são os antepassados 
das aves 

Que distâncias percorriam em voo? 

 Onde faziam os seus ninhos? 
 

+ 

i + 
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1.4 - Questões de investigação  
 
 O que precisas de pesquisar? O que precisas descobrir? Este é um passo 
importante, pois colocar as questões certas é determinante para escolher as melhores 
fontes de informação.  

 
Faz uma lista ordenada das questões que pretendes investigar, usando 
as já referidas “5W1H” (do inglês “who?, what?, where?, when?, why?, how?”)   
 

 NBTambém nesta fase se aconselha a utilização de esquemas/ diagramas.  
 

Exemplo: (ainda sobre o tema dos dinossauros):  
                 I.  O que é um dinossauro?  a) nomes 

                                           b) características 
II. Em que época viveram os dinossauros?  
III. Quais os diferentes tipos de locomoção dos dinossauros?  
IV. Onde...  
 

NB:Tem a preocupação de partir do mais simples para o mais complexo, e do mais abrangente para o mais específico. 
 

 
1.5 -Plano de trabalho  
Com base em cada uma das questões anteriores, fica delineado o esquema do trabalho.  
A resposta a cada uma delas pode ser cada um dos capítulos caso o teu trabalho seja 
uma pequena monografia ou uma apresentação em power point.  

 

 
2ª Etapa – Localizar a informação 

(voltar ao sumário) 
 
Informação é o conjunto de todos os dados que podes recolher 
e utilizar na produção do teu trabalho.  

NB: Atenção com esta fase do trabalho para não te “perderes”! Pede orientações 
concretas aos teus professores sobre os documentos e sítios a consultar (quais, 
quantos... nº máximo e nº mínimo, etc...) 

 
2.1- Que tipo de informação precisas?  
 
Factos .....; Definições: ......; Opiniões .....;  Gráficos.....; Mapas .....; Outro (s):............ 
 
 
2.2- Quais as fontes de informação possíveis para encontrares o que necessitas?   
 
 Pessoas (amigos,  família,  comunidade,  organizações) 
 Biblioteca Escolar  e Biblioteca Municipal (catálogos, enciclopédias, livros de ficção e não 
ficção, revistas e jornais, atlas, CDs, CD-ROM, Internet, vídeos,...) 
 Sala de aula (manuais,  orientações dadas pelo professor, trabalhos,...)  
  

         NB: Toma notas! Usa esquemas! 
 
2.3 Podes pois encontrar a informação em:  

 Dicionários e Enciclopédias-  Para obter definições e informações gerais.  Ex: De 
onde vem a palavra dinossauro. O que é um dinossauro? 

 Livros (de referência e manuais) - Para recolher informação segura e imagens. 
 Revistas e Jornais- Para encontrar artigos mais específicos e actuais.  
 Na Internet- Para recolher imagens e informações em geral.  
 Através de entrevistas / inquéritos - Para consultar especialistas no assunto, 

recolher opiniões, testemunhos, fazer estatísticas...  
      NB: às vezes um trabalho pode constar apenas: da preparação da entrevista, a sua recolha e transcrição e por fim a sua 
apresentação; da preparação de um inquérito, a sua elaboração, aplicação, tratamento de dados, apresentação das 
conclusões.   

 Quem?  
 O quê?  
 Onde?  
 Quando? 
 Porquê?  
 Como?  
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3ª Etapa – Seleccionar os documentos  
(voltar ao sumário) 

 
3.1 Consulta os documentos impressos que encontraste e escolhe 
os que consideras que te vão ser úteis e regista informações sobre os 
mesmos numa grelha idêntica à que se segue.  
Exemplo:  
AUTOR TÍTULO  Tipo de documento Páginas 
HALSTEAD, Beverly Répteis PréHistóricos  Livro 28-31 

 
3.2. Visiona os sítios (páginas da net) aconselhados pelo teu professor ou encontrados 
na etapa anterior, e toma nota dos que te  interessam.  
 
Nome do 
artigo  

Sítio Endereço (url) Data da consulta  

“Dinossauros” Wikipedia http://pt.wikipedia.org/wiki/Dino
ss%C3%A1urio   

10/09/09 

 
Nota muito importante: Sê selectivo/a: demasiada informação pode atrapalhar em vez de ajudar.  
Dois ou três livros e um ou dois sítios da net são mais do que suficientes! A não ser que o trabalho pedido seja uma lista de 
citações e referências bibliográficas. 
 

 
4ª Etapa – Recolher a informação  

(voltar ao sumário) 
 
Lê, visiona, ouve as tuas fontes de informação e toma notas.  
Em rascunho, faz um dossier de pesquisa, usando um separador para 
cada um dos capítulos do trabalho. (Ver ponto 4. da 1ª etapa) 
 
 
4.1- Como tirar notas  (algumas dicas) 

 O resumo > É um texto que apresenta, de forma breve, as ideias desenvolvidas no 
texto original. As ideias fundamentais são expressas por palavras próprias, respeitando o 
conteúdo e a ordem por que aparecem no texto original.  

NB: Usa esquemas/ diagramas e as “5W1H” como auxiliares na identificação das ideias chave do texto original. 
 

 A citação > Sempre que copias um texto, tal como ele foi escrito pelo seu autor, 
estás a fazer uma citação. Esse texto deve aparecer entre aspas e com uma nota de 
rodapé, referindo o nome do autor e da obra citada e a página em que o mesmo se  
encontra.  
 

 Recolha de imagens > Se for da Internet, guarda a imagem numa pasta ou pen. 
Se for dos livros, faz ou pede a sua digitalização, ou fotografia e guarda-a numa pen.  
Em qualquer dos casos, não te esqueças de lhe dar um título, para a identificares 
facilmente e referires a fonte. 
 
 
4.2- Fazer entrevistas  
       Os trabalhos com recolha de  informações e de opiniões através de entrevistas têm 
sempre muito mais valor. Se por exemplo estás a fazer um trabalho sobre jardinagem, 
entrevista um ... jardineiro; se o trabalho incide sobre a alimentação, recolhe a opinião 
de uma cozinheira ou dona de casa. 
 
a)  Pensa nos vários capítulos do trabalho e 
em quem podes entrevistar acerca dos  
assuntos aí tratados. Preencha uma grelha 
idêntica à da representada à direita. 
   
b)  Elabora as questões. NB: Usa esquemas/ diagramas e as “5W1H” 
          
c) Contacta a pessoa e faz a entrevista. Podes gravar a entrevista e depois transcrevê-la. 

Quem entrevistar?  Acerca de quê?  
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4.3-  Fazer um inquérito  

O que se disse sobre a entrevista aplica-se também ao inquérito: valoriza imenso o 
trabalho.  
 
a)  Pensa nos vários capítulos do trabalho e no inquérito que podes realizar, acerca dos 
assuntos aí tratados. Também aqui podes usar esquemas /diagramas e as “5W1H”. 
      Preencha uma grelha idêntica à seguinte: 
 
b)  Elabora o inquérito  
c)  Aplica o inquérito  
d)  Faz o tratamento dos dados (pede orientação aos professores de matemática)  

 Elaboração de tabelas de dados  
 Elaboração de gráficos  
 Registo das conclusões  

 
 

5ª Etapa – Tratar a informação  
(voltar ao sumário) 

 
Se seguiste as orientações deste guião já deves ter um dossiê /pasta 
com os apontamentos/ notas que tens vindo a recolher.  
 
a)  Relê todas as tuas notas e organiza-as, em cada capítulo, de acordo 
com a sua importância.  
 
b)  Se fizeste entrevista(s) analisa -a(s) e transcreve as informações importantes.  
 
c)  Faz o mesmo em relação ao resultado dos inquéritos.  
 

 

6ª Etapa – Produzir o trabalho  
(voltar ao sumário) 

 
Elabora o teu trabalho, de acordo com o plano feito na 1ª etapa.  
 
6.1- No caso de se tratar de uma pequena monografia (livro) 
Estrutura do trabalho  
a) Capa  

 Identificação da escola  
 Disciplina a que o trabalho se destina  
 Título do trabalho  
 Identificação de quem o realizou  
 Local e data  
 Coloca uma imagem expressiva, relacionada com o tema. 
 Escolhe tipos de letra fáceis de ler. 

 
b) Sumário 

 Contém os títulos principais e a indicação da página em que se encontram.  
 
c) Introdução  

 Identificação do tema do trabalho.  
 Razões que levaram à abordagem do tema.  
 Principais questões de investigação.  
 Metodologia que se vai usar (se usou) 

 
d) Desenvolvimento  

 Constrói os vários capítulos (de acordo com o ponto 4. da 1ª etapa).  
 Insere imagens, esquemas e gráficos nos locais certos, sem esquecer as legendas.  
 Refere as fontes das citações que fizeste.   

 

Quem inquirir Acerca de quê? 
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e) Conclusão  

 Apresenta as conclusões do estudo. Exprime a tua opinião sobre o tema e sobre o 
modo como realizaste o trabalho.  
 
f) Bibliografia  

 É uma  parte essencial do trabalho: deves sempre referir as fontes que utilizaste para 
elaborar o teu trabalho.   
 

Relembra como se fazem referências bibliográficas dos casos mais comuns: 
 (Consulta o Guia Prático da BE sobre como fazer referêcnias Bibliográficas) 
 
Livros (termo técnico “monografias”):  
AUTOR (APELIDO, Nome) – Título do livro. N.º da edição (excepto se for a 1.ª, que não se 
menciona). Local de edição: Editor, ano da publicação. Página(s) consultada(s) 
Exemplo: 
MAGALHÃES, Álvaro- Histórias pequenas de bichos pequenos. 6a ed. Porto: Asa, 2001.   
            
Revistas: (termo técnico “publicações periódicas”): 
APELIDO, Nome do autor do artigo – “Título do artigo”. in Título da revista, nº (data). 
páginas.  
Exemplo: 
CANTINHO, Maria João – “O mundo de Sophia de Mello Breyner Andresen”.  Aprender a 
olhar. Nº 11 (2004), p.15-17. 
 
Para as páginas /sítios da net:   
APELIDO, Nome do autor (no caso de haver autor identificado) – “Título do artigo” in nome 
do sítio. [Em linha]. [consultado em -escrever data]. Disponível  em (escrever url ou 
endereço). 
Exemplos: 
BRAZ, Rui e CRUZ, Mª João- “Serão as aves dinossauros?” in Naturlink [Em linha]. 
[consultado 10-09-09]. Disponível  em 
http://naturlink.sapo.pt/article.aspx?menuid=2&cid=9394&bl=1 
 
“Dinossauros” in Wikipédia, a enciclopédia livre. [Em linha]. [consultado em 10-09-
09]. Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Dinossauros  

 
6.2. Apresentação do trabalho (alguns casos mais usuais) 
 
 a) Trabalho escrito  

 Prepara a impressão  
- Relê, verifica a ortografia, a construção frásica.  
- Faz uma revisão da organização do trabalho; verifica se cumpriste as recomendações 
nomeadamente no que dis respeito às referências bibliográficas. 
- Verifica a paginação, o tipo e tamanho de letra, o espaçamento das linhas  

 Imprime o trabalho.  
 Encaderna o trabalho.  

 
b) Apresentação em PowerPoint (ppt) 

 Faz um diapositivo de abertura com o mesmo esquema da capa (1.1 a).  
 No 2º diapositivo, apresenta o esquema do trabalho (sumário dos vários capítulos).  
 Em cada capítulo, selecciona imagens e conteúdos e com eles, faz 

diapositivos.                 
 Anima os diapositivos (NB: mas não em demasia: é desagradável e distrai)  
 Faz um último diapositivo com a bibliografia.  

 
c) Cartaz  

 Pensa na tua planificação: qual o objectivo do cartaz? Informar? 
Convencer? Apelar? 

 Retira do teu dossiê as imagens que seleccionaste e os textos mais significativos. Se 
necessário recorre mais uma vez a esquemas e às “5w1H”. (vê em 1.4) 

 Organiza o modo como vais distribuir as imagens e os textos. 
 Constrói o cartaz.  

     
 NB: Os textos dos cartazes devem ser sintéticos e escritos em letra de tamanho grande = ou > que 16)   

ATENÇÃO!  Os 
diapositivos não 
devem ter muito 
texto, sobretudo 
caso se destinem  
a apoiar uma 
apresentação oral.
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7ª Etapa – Avaliar o trabalho (voltar ao sumário) 
 

 
Avalia a forma como fizeste o trabalho 
 

INQUÉRITO  

Para cada resposta conta a seguinte pontuação: 

Sim - 3 pontos  ;  Em parte  - 2 pontos;  Não-  0 pontos  

 S  N 
1. O que fiz para realizar este trabalho seguiu as etapas previstas neste Guia?     
2. O trabalho final corresponde ao objectivo que determinei no seu início?       

3. Respeitei a dimensão e forma prevista inicialmente?    
4. Respondi a todas as questões de investigação que levantei inicialmente?      
5. Usei diferentes fontes na recolha de informação? (fontes impressas e fontes da net)    
6. As fontes que seleccionei para recolha de informação foram úteis na 
construção do meu trabalho?   

   

7. As notas que tirei durante a recolha de informação foram úteis e 
suficientes? 

   

8. Recolhi as imagens necessárias durante o tempo de pesquisa?    
9. Se fiz inquéritos ou entrevistas, segui todos os passos de  preparação 
necessários? 

   

10. Construí a versão final do meu trabalho tendo em conta o plano  
inicialmente traçado? 

   

11. Procurei que o meu trabalho tivesse uma apresentação cuidada?      
12. Fiz a capa de acordo com o esquema determinado?    
13. Construí correctamente o sumário?    
14. Segui as indicações do guião para a construção da introdução?    
15. Construí os vários capítulos do trabalho tendo por base as questões de 
investigação traçadas?      

   

16. Fiz correctamente as citações e as referências bibliográficas?    
17. Cumpri os prazos para as diferentes fases do trabalho?    

Total de pontos    

 
Resultado:  
Entre 51 a 40 pontos: estou muito satisfeito/a. Segui o Guia e consegui organizar bem o 
meu trabalho e cumprir quase todos os objectivos. 
 

Entre 40 a 30: podia ter cumprido a planificação e esforçar-me mais: mas já consegui 
organizar melhor o meu trabalho. 
 

Menos de 30 pontos – este trabalho não me deixou satisfeito(a). 
Para a próxima vez, tenho de seguir o guia com cuidado e pedir mais ajuda.  
 

Tira as tuas conclusões: 
 
 
 
 
 


