
 Literacia da Informação

Modelo de Pesquisa  Big 6



A aprendizagem autónoma pressupõe a mobilização de competências

inerentes ao processo de pesquisa, tratamento e avaliação da

informação que encontras na internet.

Vamos orientar-te na realização desta tarefa, através de um processo

constituído por seis passos.

Este guião de pesquisa, em seis passos,  tem como referência de base o

modelo BIG6 (Big6 / 1987: Michael B. Eisenberg and Robert E.

Berkowitz).



1 - Definição da Tarefa: o que precisas de saber?

- Certifica-te de que estás devidamente esclarecido  sobre o tema a

pesquisar ou a tarefa a realizar.

-  Importa  focalizar o âmbito da tua pesquisa em informação nuclear.

-  Formula um plano / método de trabalho:   Individualmente ou em

grupo? Qual o prazo de conclusão e a data de entrega? Quais as

etapas  e o tempo necessário para a sua realização?  (podes recorrer

a um cronograma).



2- Estratégias de pesquisa de informação: como e onde

procurar?

- Começa por pensar na  informação que necessitas para a

realização da tarefa (sugestão:  técnica do brainstorming, mapa de

conceitos e ideias, elaboração de um esquema,  identificação de

um conjunto de palavras-chave a utilizar na pesquisa em motores

de busca).

- Deves considerar várias fontes de pesquisa.  Podes fazer uma

lista das fontes: sites da web e fóruns no domínio da  temática que

te interessa,  vídeos, testemunhos de alunos, documentários, CDs

e DVDs multimédia, jornais e revistas...



3-Localização e acesso à informação: Como usar os recursos?

- Uma vez localizadas as fontes, vais:

a)  Iniciar a fase de investigação propriamente dita, para uma

posterior recolha de informação.

b) Selecionar as fontes que melhor respondem aos teus interesses e

necessidades,  certificando-te que são credíveis.



4- Utilização da informação: o que é mais relevante?

- Chegou o momento de analisares a informação que recolheste e

fazeres o seu tratamento, tendo em conta a sua relevância.

- É tempo de procederes à leitura, visualização, escuta e integração da

informação disponível.

- Valoriza os aspetos que te são mais úteis para a consecução da tarefa.

- Tira notas, faz resumos, esquematiza, cria grelhas e/ou gráficos,

procedendo a registos num caderno, num processador de texto, ou até

em vídeo, mp3/4...

- É fundamental, no procedimento de registo de dados, que tomes nota

das referências dos autores da informação recolhida, com vista a incluí-

las na Bibliografia utilizada na realização do trabalho (referências biblio e

webgráficas).



5- Síntese: como vou comunicar o produto final?

- Agora, é tempo de proceder à realização do produto final, resultante do

trabalho de pesquisa.

- Define o modo como deverás organizar e apresentar a informação

relevante que recolheste e selecionaste.

Que tipo de registo vais escolher? um texto escrito? um portefólio

digital? uma apresentação audiovisual ou multimedia (powerpoint, filme,

página web...)? uma apresentação oral ?

- Se utilizares   palavras de outros autores, deves não só colocar entre

aspas o que é citado, como referir a identificação da fonte / autor , que

deverás apresentar no final do trabalho ou em notas de rodapé

(referências bibliográficas ou a "webgrafia").



6- Avaliação do trabalho de pesquisa: consegui o meu propósito

inicial?

- Reflete  e avalia (pessoalmente) o trabalho produzido:

.  Trabalhei de acordo com as etapas e procedimentos deste guião?

.  O produto final está bem estruturado e bem apresentado?

. A informação transmitida corresponde às necessidades iniciais e é

atual?

. O trabalho responde à questão de partida e dá conta da tarefa

proposta?

.  Acrescentei valor às minhas aprendizagens?

. Estou esclarecido e posso esclarecer os outros sobre a temática

tratada?

. Todas as fontes utilizadas foram corretamente citadas?
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