Literacia de informação
Guião de pesquisa de informação (1º Ciclo)

Nome:
Ano:

Turma:

Data:

1. Definição da tarefa e calendarização.
Tema:

Tempo previsto para a realização do trabalho:

- O trabalho final estará concluído em:

- Data prevista para a entrega

2. Estratégias para procurar a informação.
Para encontrar a informação posso recorrer a :
livros, revistas, cds áudio, cd roms, dvds, internet, etc

1.

2.

3.

4.

Para utilizar bem a Internet, devo:
usar somente os “sites” avaliados e propostos pelos meus professores
pedir ao bibliotecário, ao professor ou aos meus pais que me ajudem a avaliar os sites

interrogar-me: Quem é responsável pela página?
Tem autor? O “autor” é individual ou uma organização? Quando é que a página foi
criada ou actualizada?

3. Localização e formas de acesso.
Posso encontrar a informação
na biblioteca escolar
na minha biblioteca pessoal

em textos fornecidos pelos meus professores
internet
outros

Se recorrer à internet, que palavras chave, relacionadas com o tema,
devo usar?

Utilização da informação.
Depois de reunir a informação:

Leio com atenção os textos, observo as imagens e anoto, numa folha,
ou registo no computador, as informações que considero importantes
Se escolhi um cd áudio, escuto-o atentamente e registo o que é
importante para o meu trabalho
Se utilizar um dvd , ou um cd rom, depois de os visionar, faço o registo
dos aspetos mais interessantes
Anoto as fontes onde encontrei a informação

5. Tratamento da informação
Analiso a informação que recolhi.
Organizo a informação (faço a lista dos tópicos mais importantes)
Redijo o texto final com as minhas próprias palavras

Recursos de que posso precisar na apresentação do meu trabalho ( computador; leitor
de cds; projetor vídeo, écran, cartaz, painéis, etc )

6. Avaliação.
Para saber se cumpri a tarefa que me foi solicitada, avalio se o meu trabalho:
dá resposta ao que me foi pedido pelo professor ou ao problema que tinha de resolver.
está organizado e bem apresentado.
está completo, tem título(s), nome, data, índice, introdução, desenvolvimento, conclusão
e bibliografia.
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