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Introdução: 
Sempre que nos deparamos com a tarefa de consultar informação escrita com 
vista ao seu tratamento e utilização posterior em trabalhos solicitados, somos 
confrontados com dúvidas sobre a melhor forma de gerir essa informação e a 
apresentar. As informações que se apresentam abaixo poderão ajudar a superar 
alguns desses problemas: 
 
 
1- A primeira abordagem ao texto escrito: 
No caso concreto deste projecto que estás a desenvolver, a informação escrita 
que vais consultar encontra-se em suporte electrónico (embora, possas e devas 
recorrer a outras fontes). Por isso, sempre que encontres informação pertinente 
para o tema que vais abordar, a primeira tarefa a realizar é: 
- Ler, sublinhar e fazer anotações (para isso, não necessitas de imprimir o texto, 
podes, numa primeira etapa destacar com outra cor as partes de texto que te 
interessam, sublinhá-las ou ainda realçá-las). 
- De seguida, podes isolar (neste caso, cortar e colar as partes dos textos mais 
importantes, com vista a uma posterior utilização). 
- Não esquecer que o uso ilegítimo de textos construídos por outros não deve 
nunca ocorrer. 
Por isso, cita sempre as fontes usadas (podes utilizar as afirmações de outros, 
não podes simplesmente usá-las como tuas). 
 
2- Segunda fase: planificação do conteúdo da mensagem que pretendes passar: 
A fase seguinte é a selecção da informação que se pretende de facto transmitir. 
Aconselha-se a construção de um esquema em que se defina, segundo uma 
hierarquia, as principais informações que se pretendem transmitir. A realização do 
esquema orienta todo o percurso e faz com que ganhes tempo. 
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3- A fase seguinte (terceira) é o resumo da informação seleccionada: 
 

 
Atenção: No caso específico deste trabalho, não deves preocupar-te demasiado 
com aspectos formais do resumo, uma vez que não terás de o entregar ao 
professor, mas, é importante que o tenhas feito, pois, como sabes, vais ter de 
expor oralmente o tema e tens de o dominar bem. 
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