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                                      OS MINI TRABALHOS  - algumas dicas

É frequente os professores pedirem pequenos trabalhos de pesquisa sobre um assunto abordado na 
aula: costuma ser, por exemplo, uma mini pesquisa sobre uma data importante da História de Portugal,
ou sobre um animal de que falaram nas aulas de Ciências da Natureza, um autor abordado em Língua 
Portuguesa, determinado desporto praticado em Educação Física, um pintor, um estilo musical, etc..

 Para estes pequenos trabalhos não meta os seus alunos em trabalhos!
    Não os envie apenas “pesquisar”.
       Dê indicações precisas sobre o que pretende (tal como para os trabalhos de mais envergadura)!
       Não aceite resultados de pesquisa que mais não são do que “copy/paste”.

Algumas sugestões:
1. Faça com que  os alunos aprendam a retirar, de fontes documentais, informação sobre 

os temas abordados de um modo organizado:       

a) Sugira que eles preencham grelhas, usando por exemplo técnicas de organização do 
género das  “5W1H” (do inglês “who?, what?, where?, when?, why?, how?” - Quem? O quê?  
Onde?  Quando? Porquê? Como?) para orientar o seu preenchimento.  Claro que pode sugerir 
outras questões “ para quê? porquê? etc.. 

b) Dê indicações para que não 
façam cópias: que escrevam 
por tópicos retirando apenas as 
ideias/ informações  necessárias.

          c) Promova, para o mesmo    
            efeito, o uso de esquemas/ 
             diagramas (mapas mentais). 
             
                                                                                                                        

2. Peça aos seus alunos que pesquisem livros e que refiram correctamente as fontes 
consultadas. Pode pedir, por exemplo, para os alunos procurarem o assunto em questão, em X 
monografias (seja preciso: indique um número) existentes na BE, e a anotarem em seguida as 
respectivas referências bibliográficas (indicando também as páginas )1.

3. Leve os  seus alunos a exercitarem a expressão oral com o objectivo de aprenderem a 
transmitir claramente informações, a opinar sobre um assunto. Na fase seguinte à 
sugestão 2, por exemplo, pode solicitar que o aluno prepare a apresentação à turma de um desses 
livros, explicando por que razão o escolheu, e resumindo alguma informação que nele tivesse 
encontrado e que o tivesse interessado.

4. Exija que os alunos aprendam a fazer citações correctamente. Pode dar indicações para 
que eles transcrevam informações sobre o tema em questão: uma definição de um dicionário; 
um/dois/ parágrafos de um livro de referência; um excerto de um documento acedido na net (seja 
preciso: indique o tamanho da citação). Refira que a citação tem que ser escrita entre aspas e que se 
deve identificar correctamente a fonte (ver nota 1).

                                                
1 -Sugira que os alunos peçam na BE o Guia prático sobre “Como fazer referências bibliográficas” e exija que indiquem 
correctamente as fontes. A propósito, fale da importância de não se copiarem e citarem textos de outros autores sem se referir 
a proveniência.. Consulte a página seguinte.

Quem? >
>

O quê? >
>

Onde? >

Quando? >
>

Porquê? ...
Como? ...
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Relembrando como se fazem referências bibliográficas dos casos mais comuns2:

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. ISBN
Exemplo:
MAGALHÃES, Álvaro- Histórias pequenas de bichos pequenos. 6a ed. Porto: Asa, 2001. ISBN 972-
41-0232-7.
           
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

*facultativo

                                                
2 - Os elementos que se devem incluir nas referências bibliográficas são mais ou menos os mesmos para todos os 
tipos de documentos e estilos de citação, podendo variar a ordem e formatação (pontuação, efeitos). O que é 
importante, para além de  não se omitirem os elementos essenciais à identificação da fonte, é haver coerência e 
respeitar o mesmo estilo de citação.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Dinossauros

