
ETAPAS DE UM PROJECTO DE PESQUISA 
 
 

1. Identifica uma necessidade ou um problema 
a) Pergunta sobre uma gama vasta de tópicos, assuntos, problemas, etc; 
b) Reconhece a necessidade de gerir e completar a informação a um certo nível de compreensão – viabilidade 

de consecução do projecto; 
c) Faz "brainstorming" sobre o assunto (experiências e saberes prévios) e formula questões (novos saberes); 
d) Recorre a dicionários/enciclopédias/manuais escolares para procura de sinónimos/termos 

equivalentes/palavras-chave/visão global; 
e) Esboça um plano de pesquisa – conteúdo/público-alvo/recursos/tipo de pesquisa (exploratória/de 

aprofundamento) / calendarização. 
 

2. Localiza, recolhe e selecciona a informação em diferentes suportes 
a) Lê, ouve, observa uma grande variedade de materiais apropriados; 

b) Identifica potenciais fontes de informação – pessoas / biblioteca(s) (documentos impressos, não impressos e 

electrónicos) / sala de aula / casa; 

c) Utiliza estratégias eficazes de pesquisa, recorrendo a palavras-chave, frases e conceitos; 

d) Acede à informação usando tabelas de conteúdos / bibliografias / dossiers temáticos, pesquisa simples e/ou 

cruzada em suporte informático (catálogo automatizado, Internet); 
e) Avalia as fontes (i.e. leituras, pontos de vista/opiniões, formatos de documentos), rejeitando aquelas que não 

servem as suas finalidades; 

f) Reúne material de suporte ao tema/assunto; 

g) Começa a elaborar / construir / produzir informação sobre certos aspectos do tema/assunto. 
 

3. Analisa a informação 
a) Descobre e explora palavras-chave e ideias principais; 

b) Determina a correcção, relevância e qualidade da informação (autor, data, etc.) e rejeita a informação 

desnecessária (leitura rápida); 
c) Diferencia entre facto e opinião, concordância e discordância, fontes principais e secundárias, causa e efeito 

(leitura atenta); 
d) Identifica pontos de vista, diversidade e influência cultural (leitura atenta); 
e) Reconhece omissões e erros de lógica (leitura atenta); 
f) Reconhece a inter-relação entre os conceitos (leitura atenta); 
g) Reflecte sobre as questões que surgem, rejeitando algumas ou todas; decide recolher mais 

informação/documentação para substituir a anterior; 

h) Valida/revê o plano de pesquisa 
 

4. Interpreta e sintetiza a informação 
a) Encontra formas/métodos eficazes para tirar e tomar notas, registar informação (reconhece as informações 

pertinentes para a introdução, o corpo do trabalho, a conclusão); 
b) Resume/parafraseia/transcreve a informação, de acordo com as normas; 

c) Tira conclusões baseadas na informação recolhida. 
 

5. Comunica a informação, preferencialmente em diferentes suportes: 
a) Estabelece um plano de comunicação; 

b) Organiza a comunicação de maneira lógica; 

c) Apresenta uma comunicação com fontes e referências; 

d) Formula um ponto de vista pessoal; 

e) Tem em conta as regras da apresentação (introdução/corpo do trabalho/conclusão, lista bibliográfica); 

f) Comunica de maneira original: redige um texto, realiza um documento vídeo, realiza uma apresentação 

gráfica, realiza uma apresentação informática, etc. 
 

6. Reflecte no processo e no produto 
"Como fiz e como poderia ter feito" 
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