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Definição
da tarefa

Criado por Mark
Eisenberg e Bob
Berkowitz, o Modelo de
Pesquisa Big 6 é
constituído por seis
etapas que ajudam a
resolver problemas de
pesquisa de informação.

4ª ETAPA:

Definição da tarefa
Define com clareza o tema do teu trabalho. Certifica-te se
entendeste bem a tarefa proposta pelo teu professor.
Se o tema escolhido for muito vasto, escolhe um subtema
no qual te sintas mais à vontade.

Seleção da Informação relevante
Depois de encontrares a informação pretendida num
documento deves ler e selecionar apenas as ideias mais
importantes.
Toma notas, reflete sobre os assuntos tratados, faz
esquemas e resume as ideias de acordo com o tema do
trabalho. Seleciona também exemplos. À medida que
consultares um documento nunca te esqueças de anotar os
elementos para a bibliografia.
Lembra-te de que estás a ler o trabalho intelectual de
outras pessoas por isso não podes copiar as suas ideias. A
isso chama-se Plágio.

2ª ETAPA:
Estratégias de Pesquisa
Onde e como procurar a informação?
-Livros, enciclopédias, artigos de revistas e jornais, sítios da
Internet identificados e atualizados recentemente.
Elabora uma lista de palavras-chave importantes para o
assunto da tua pesquisa.
Locais de pesquisa:
Biblioteca escolar e Municipal.
Para finalizar esta etapa deves fazer um plano de trabalho
e definir o tempo para cada uma das próximas etapas. É
muito importante cumprir o prazo estipulado para a
realização do trabalho.

3ª ETAPA:
Localização e acesso da informação
Procura e seleciona nos livros da biblioteca e na Internet
toda a informação importante para o teu trabalho.
Utiliza fontes de informação diversificadas e procura
recolher opiniões diferentes acerca do tema.
Seleciona apenas os documentos cuja informação esteja
diretamente relacionada com o tema.
Importante: Nos livros o(s) autor(es) são responsáveis pela
informação mas na Internet a informação pode ser falsa. Se
tiveres dúvidas pede ajuda na tua biblioteca, a um professor
ou funcionário, relativamente à escolha de sítios credíveis.

5ª ETAPA:
Organização e apresentação
Ordena as ideias selecionadas e procura exemplos
elucidativos para cada uma.
Deves definir a forma como vais apresentar o teu trabalho.
Por exemplo, em PowerPoint, escrito, apresentação oral…
Organiza a informação recolhida em três partes: a
introdução, o desenvolvimento e a conclusão.
Não faças um texto somente com a informação recolhida,
dá a tua opinião e fundamenta as ideias.
Se quiseres usar o texto de outra pessoa, para reforçar a
tua opinião, faz uma citação.

6ª ETAPA:
Avaliação
Nesta última etapa deves auto avaliar o teu trabalho,
respondendo às seguintes perguntas:
-A tarefa está completa?
-Responde ao pedido do teu professor?
-Indicas todas as fontes de informação consultadas?
-Aprendeste algo de novo?
-Encontraste toda a informação desejada?
-A informação encontrada foi suficiente?
-Poderias ter feito melhor?

L it e r a ci a d a i nfo r m aç ã o

p e s q u is a r in fo r m a ç ão?
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