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Essa unidade didática apresenta possibilidades de utilização 

da Internet como recurso de ensino e aprendizagem na 
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efeitos biológicos e sociais do álcool no organismo humano 

explorando, na busca de conteúdos digitais, métodos e 
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verbais, visuais, sonoros e audiovisuais - que respondem à 

problemática levantada e, consequentemente, contribuem 

para a democratização do saber e do conhecimento científico 

e para a diminuição do problema de “copiar e colar”. Sugere 

ainda atividades de: indicar comandos para filtrar o resultado 

da busca; selecionar os endereços eletrônicos; adicionar sites 

selecionados aos favoritos; salvar documentos, vídeos e 

imagens em pasta temática; informar a fonte onde foram 

buscadas as informações; ler e interpretar os textos 



selecionados nas diferentes linguagens pesquisadas; 

apresentar e discutir textos; produzir textos individual e 

coletivamente; argumentar oralmente sobre os textos 

produzidos.  Enfim, explorar maneiras como a Internet e suas 

ferramentas podem ser usadas para aprimorar o aprendizado 

com atividades, dicas práticas e instruções passo a passo. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

 

No contexto educacional contemporâneo o uso da Internet destaca-se pelas 

inúmeras possibilidades de pesquisa para professores e alunos dentro e fora da sala 

de aula, pelo apoio ao processo ensino-aprendizagem, pois com a Internet podemos 

modificar mais facilmente a forma de ensinar e aprender. A riqueza de recursos da 

Internet ajuda os alunos a adquirir habilidades na avaliação e organização de 

informações. Esses amplos recursos também favorecem um contexto ideal para o 

trabalho em grupo.  

Um dos objetivos deste projeto é promover a aprendizagem sobre os efeitos 

biológicos e sociais do álcool no organismo humano, mas, sobretudo, orientar os 

alunos a localizar, selecionar, analisar, relacionar, organizar e debater as 

informações acessadas com seus colegas e professores. Neste sentido, 

apresentaremos algumas fontes de pesquisa da Internet, como textos escritos, 

imagens, vídeos, áudios, simuladores, animações entre outros.  

Espera-se que os alunos sejam capazes de adquirir um conhecimento que 

lhes seja significativo e que esse conhecimento se incorpore ao seu mundo 

intelectual e vivencial e os ajude a compreender sua realidade humana e social, e 

mesmo a interferir nela (MASETTO, 2000). 

A Internet pode ajudar o professor a preparar sua aula e a ampliar as formas 

de ensinar, pois, além de ter acesso aos últimos artigos publicados e às notícias 

mais recentes sobre o tema de que vai tratar, ele pode acessar materiais 

audiovisuais já produzidos por outros profissionais da educação. 

Para Gianotto (2008, p. 79), o uso da Internet pode trazer benefícios à 

aprendizagem, porém o professor deve explorar esse recurso de forma criativa e 

pedagógica para que de fato possa ser um instrumento de ensino-aprendizagem. 

Alerta a autora que, embora esse recurso possibilite a integração e aplicação de 

várias mídias (textos, imagens, vídeo, sons, animações), gerando programas 

atraentes e criativos, ainda é o professor quem detém o controle do processo de 

ensino. 

É fato que se questiona muito a facilidade de copiar material da Internet para 

a elaboração de trabalhos escolares, mas no tocante à pesquisa escolar, o mais 

importante é saber utilizar todos os recursos disponíveis a favor de um trabalho de 
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qualidade. Assim, pode-se agregar às mídias digitais a mídia impressa, em vista de 

suas características de maior acessibilidade, capacidade de desenvolver a 

imaginação e possibilidade de estabelecer relações mais aprofundadas com as 

diversas temáticas escolares (PARANÁ, 2010a). 

Para que a pesquisa na Internet faça parte do processo de apropriação do 

conhecimento pelo aluno, evitando-se o “copiar e colar”, é importante adotar uma 

metodologia focada no desenvolvimento de habilidades para identificar e selecionar 

informações relevantes, compreendê-las de forma mais abrangente e profunda e 

torná-las parte do nosso referencial (MORAN, 2000). Para isto, precisamos saber 

como acessá-las, onde buscá-las e o que fazer com elas. Em parceria, professores 

e alunos devem buscar um processo de auto-organização ao acessar as 

informações, de forma a analisar, refletir e elaborar com autonomia o conhecimento 

(BEHRENS, 2000).  

 Com a chegada da Internet, deparamo-nos com uma nova forma de fazer 

pesquisa. Além das bibliotecas convencionais, surgiram as bibliotecas virtuais e 

digitais, os textos e os hipertextos. Nesse espaço multimídico as pessoas encontram 

as mais variadas fontes de informação para construir conhecimentos (OLIVEIRA, 

2008). Todo esse conhecimento armazenado nos bancos de dados da Internet pode 

ser acessado pela escola com a utilização do computador como recurso para 

pesquisas (MACEDO, 1997). 

 Assim, a mediação do professor é imprescindível no sentido de primar pelo 

desenvolvimento de habilidades que ele deseje serem desenvolvidas, tornando a 

pesquisa um instrumento de aprendizagem. O professor não precisa ter todas as 

respostas, ele também pode aprender com as descobertas dos alunos.  

  Como é responsabilidade dos educadores orientar a realização de tarefas e 

pesquisas escolares, independentemente da faixa etária do aluno, espera-se, 

durante este trabalho, apontar alternativas para a utilização adequada da Internet 

nas pesquisas escolares e, consequentemente, contribuir para a democratização do 

saber e do conhecimento científico e para a diminuição do problema de “copiar e 

colar”. 

 Nesta unidade didática sugerimos aos alunos, a realização de inúmeras 

atividades, como: discutir pontos comparativos entre a Internet e a biblioteca; 

entender conceitos básicos relacionados à linguagem da internet; explorar 

comandos para filtragem do resultado de busca simples e avançada; aprender a 
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armazenar informações selecionadas; gravar sites no favorito; criar pasta no favorito; 

copiar (baixar) arquivos; pesquisar arquivos impressos (textos), visual (imagens), 

vídeos, sons (áudio e música), reportagens, notícias e jogos educativos disponíveis 

na Web que abordem a temática proposta; informar a fonte onde foram buscadas as 

informações; ler e interpretar os textos selecionados nas diferentes linguagens 

pesquisadas; apresentar e discutir os textos; produzir texto individual e coletivo; 

apresentar oralmente os textos produzidos.  

 Ao final de cada tema discutido apresentaremos uma atividade relacionada, e 

na sequência informamos ou apresentamos ao professor sugestões sobre o recurso 

explorado.   

 A unidade contempla ainda indicações de sites de domínio público e privado 

que podem ser consultados na realização da pesquisa. Nos sites podemos encontrar 

artigos, entrevistas, reportagens, vídeos, infográficos, jogos educativos entre outros 

recursos computacionais.  

 

ATIVIDADE 1 – Estabelecendo comparação  
 

Em dupla: 

a) Discutir alguns pontos comparativos entre a Internet e a biblioteca escolar.  

 

Pontos comparativos Biblioteca Web 

Organização das 

informações 

  

Profissionais disponíveis 

para auxiliar na busca  

  

Espaço físico   

Acervo   

Fonte: Adaptado de Heide e Stilborne (2000, p. 126). 
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2 TRAZENDO A WORLD WIDE WEB PARA A SALA E AULA  

 

 

A World Wide Web, (WWW) é o lado multimídia da Internet e possibilita a 

exibição de páginas de hipertexto, ou seja, documentos que podem conter todo  tipo 

de informação: textos, imagens, animações, vídeo e sons e programas, além de 

permitir conexões entre documentos por meio de links. 

A informação é depositada em documentos chamados "sites" ou páginas 

Web. Assim, a WWW reúne todos os sites das mais diversas instituições, como 

universidades, órgãos governamentais e não governamentais (ONGs), de iniciativa 

privada e outras. Esses sites podem conter uma ou mais páginas ligadas entre si, 

cada qual em um endereço particular, em que as informações estão dispostas.  

Para nos auxiliar na busca de informações temos os sites de busca e os 

diretórios. Os sites de busca são os softwares que regulamentam, percorrem a Web 

em busca de novos documentos e os armazenam num banco de dados. Com a 

palavra-chave é fornecida uma lista de sites que contenham essa palavra. Assim, 

aparecem centenas de possibilidades sem refinamento, portanto não é tão confiável, 

pois não houve uma análise dos sites que permitisse a busca do tema procurado. 

Por sua vez, os diretórios são controlados por especialistas que fazem uma busca 

refinada nos documentos da Internet e os organizam por assuntos (diretórios). Eles 

constituem uma área de temas diversificados na qual, após a escolha de um site, 

aparecerá uma lista de outros sites que, obrigatoriamente, tratarão do tema 

escolhido. Cabe à gestão do portal analisá-los, classificá-los e catalogá-los na zona 

mais adequada ao tema. A estrutura dos portais varia quanto aos objetivos. Assim, 

na orientação da pesquisa a ser feita pelos alunos, cabe ao professor pesquisar com 

antecedência o tipo de portal para a busca de palavras-chaves (ARAÚJO,2007).  

http://www.ufpa.br/dicas/progra/protipos.htm#prg
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Fonte: http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp 

 

 

2.1 BUSCADORES 

 

 

Para navegarmos na Web contamos com diversos mecanismos de busca, 

como: www.google.com.br - Google; www.altavista.com - Altavista; www.yahoo.com.br - 

Yahoo; www.cade.com.br - Cadê; www.bing.com.br - Bing; www.aeiou.pt - Aeiou; 

www.sapo.pt - sapo. Os mecanismos de busca (search engines) fazem uma 

varredura nos sites da Internet e os classificam por ordem de importância para os 

termos pesquisados. Os mais usados são Google, Yahoo! e Bing. Existem também 

diretórios que selecionam manualmente os melhores sites, como o About, o  Open 

Directory, Sobre Sites e o Busca Temática. Alguns sites são especializados em 

busca de produtos e preços. O  Google News varre os principais jornais online; o 

Google Insights for Search exibe o que se pesquisa no mundo e o Google Blogs 

pesquisa os blogs por assunto. O Internet Archive arquiva um histórico das páginas 

como eram visualizadas em anos anteriores. A maior parte dos sites está cadastrada 

nos mecanismos de busca (GUIA GEOGRÁFICO, 2012). 

http://www.google.com.br/
http://www.altavista.com/
http://www.yahoo.com.br/
http://www.bing.com.br/
http://www.aeiou.pt/
http://www.sapo.pt/
http://www.google.com.br/
http://br.yahoo.com/
http://www.bing.com/
http://www.about.com/
http://www.dmoz.com/
http://www.dmoz.com/
http://www.sobresites.com/
http://www.buscatematica.net/index.htm
http://www.guiageo-compras.com/precos.htm
http://news.google.com.br/
http://www.google.com/insights/search/
http://blogsearch.google.com.br/
http://www.archive.org/
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2.2 ENDEREÇO DO SITE 

 

 

Além de navegar na Web selecionando e clicando os links que estão unidos 

no seu navegador ou presente na página da Web, pode-se navegar utilizando um 

URL (Uniform Resource Locator – Localizador Padrão de Recurso), conceituado 

como uma cadeia de textos formatados usados pelos navegadores da Web, clientes 

de email e outros softwares para identificar um recurso de rede na Internet.  Os 

recursos de rede são arquivos que podem ser páginas da Web simples, outros 

documentos de texto, gráficos ou programas.  

 

 

2.3 ANALISANDO UM ENDEREÇO (URL) - http://www.educacao.pr.gov.br 

 

 

a) http://, sigla de HyperText Transfer Protocol,  em português significa 

"Protocolo de Transferência de Hipertexto"; b) WWW, sigla de  World Wide Web que  

em português significa "Rede de alcance mundial", reúne   várias mídias interligadas 

por sistemas eletrônicos de comunicação e executadas na Internet, onde é 

possível acessar qualquer site para consulta na Internet; c) educação nome de 

domínio que identifica o site na Internet; d) pr.gov.br/ extensão do domínio 

(organização, empresa ou indivíduo que o utiliza). Exemplos: org. organização não 

governamental; gov: governamental; com: comercial; edu: educação. O sufixo 

final normalmente indica o país do site: Brasil (.br) (TORQUE INTERNET, 2012). 

 

 

2.4 EXPLORANDO UM MECANISMO DE BUSCA 

 

 

Em nossa pesquisa optamos por utilizar o Google por ser o mecanismo mais 

popular entre os alunos, além de integrar diversas ferramentas e opções que podem 

aperfeiçoar e focar a busca das informações. 

http://www.educacao.pr.gov.br/
http://www.knoow.net/ciencinformtelec/informatica/internet.htm
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Para pesquisar no Google basta acessar (www.google.com.br) e digitar 

alguns termos/frases/palavra ou palavras-chaves de pesquisa na caixa de texto e 

pressionar a tecla “Enter” no teclado, ou clicar no botão “Pesquisar”. Se o “Google 

Instantâneo” estiver ativado, os resultados poderão aparecer de modo dinâmico 

enquanto se digita. 

 

ATIVIDADE 2 – Pense e responda 
 

Em dupla 

a)  O que deve ser considerado em uma pesquisa de conteúdos escolares 

utilizando como fonte de consulta a Web? 

b)  O que se pode pesquisar na Web? 

c)  Como pesquisar sem perder o foco?  

 

 

2.5  DICAS BÁSICAS DE PESQUISA 

 

 

Estas dicas são:  

 Tentar usar as palavras que uma Web site usaria para descrever o que 

procura, uma vez que o Google associa as palavras da pesquisa às 

palavras que aparecem nas páginas da Internet;  

 Selecionar as palavras ou termos mais significativos do tema; não é 

aconselhável usar frases ou perguntas completas, pois em geral todas as 

palavras incluídas na pesquisa são usadas para localizar o conteúdo 

correspondente; o excesso de palavras limitará os resultados;   

 Identificar os termos corretos é a chave para obter resultados relevantes. 

Não deve ser motivo de preocupação serem necessárias várias tentativas 

até encontrar as palavras certas para descrever a pesquisa; 

 Preferir termos sem acentuação; nas palavras ou termos de pesquisa não 

existe diferença entre letras maiúsculas ou minúsculas.  

 Começar com termos de pesquisa curtos, ou seja, de forma simples, e caso 

não sejam encontrados, refinar seus resultados incluindo mais palavras 

relevantes sobre o que se procura;  
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 Inserir palavras entre aspas para pesquisar por uma frase exata e na ordem 

exata.  

 

 

2.6 EXCEÇÕES 

 

 

Segundo Google (2012a): 

 As Palavras "o", "um" e "para" normalmente são ignoradas, mas podem 

não o ser caso sejam parte essencial da frase de pesquisa. 

 Algumas palavras da consulta original podem ser substituídas por 

sinônimos. Para evitar que isso aconteça, coloque-se entre aspas a 

palavra ou frase desejada entre. 

 De modo geral, sinais de pontuação e caracteres especiais são 

ignorados, mas a lista de sinais de pontuação e símbolos reconhecidos 

nas pesquisas é cada vez maior. 

 

 

2.7 PÁGINA DE RESULTADOS DE PESQUISA 

 

 

É uma relação de páginas da Web que retorna por um mecanismo de busca 

em resposta à pesquisa por palavras-chave. Geralmente os resultados básicos de 

uma pesquisa incluem o título com o link para a página, uma descrição curta ou um 

trecho da página e o URL da página.  

 

SUGESTÃO 

Para se ter uma visão geral sobre todos os elementos e ferramentas disponíveis na 

página de resultados de pesquisa do Google pode-se acessar: 

<http://support.google.com/websearch/bin/answer.py?hl=pt-BR&answer=35891> 
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ATIVIDADE 3 – Aprendendo conceitos básicos 
 

Em dupla: 

a)  Inserir na caixa de busca do Google os termos entre aspas “Pela Internet”, dar um 

clique em “pesquisa Google”;  

b)  acessar letra e música: “Pela Internet” de Gilberto Gil, na sequência ler e ouvir a 

música; 

c)  selecionar os termos relacionados à Internet  identificados na letra da música; 

em seguida pesquisar os conceitos dos termos no Portal Educarede disponível 

em:  

<http://www.educared.org/educa/index.cfm?pg=internet_e_cia.glossario_principal>; 

d)  permanecer no mesmo link e pesquisar outros conceitos, como hipertexto, 

hiperlink e hipermídia.  

e)  acessar e assistir a animação “Texto- hipertexto-web”: disponível em: 

<http://www.eproinfo.mec.gov.br/webfolio/Mod85411/conteúdo/home/unidade_2/

pg4.html> para compreender melhor o assunto; 

f)  refletir sobre a relação entre esta forma de representação (o hipertexto) e os 

novos processos de leitura e escrita; 

g)  descrever a importância do uso da hipermídia na aprendizagem de conteúdos 

escolares. 

 

ATENÇÃO 

 “Define”: para usar o Google como dicionário de termos, conceitos e palavras 

específicas, colocar define: na frente de qualquer palavra para ver sua definição.  

Passo 1:  Na caixa de busca do Google digite-se a expressão “define”: Netiqueta. 

Passo 2: clique Pesquisar.  

Passo 4: serão disponibilizadas algumas definições que estão na web sobre 

Netiqueta. 

 

ATIVIDADE 4 – Definindo palavras 
 

Em dupla: 

a)  Procurar a definição dos termos: informação e conhecimento, estabelecendo 

diferenças entre os termos; 

b)  discutir em grupo as diferenças entre os termos, chegando então a uma  conclusão; 

http://www.educared.org/educa/index.cfm?pg=internet_e_cia.glossario_principal
http://www.eproinfo.mec.gov.br/webfolio/Mod85411/conteúdo/home/unidade_2/pg4.html
http://www.eproinfo.mec.gov.br/webfolio/Mod85411/conteúdo/home/unidade_2/pg4.html
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3 PLANEJAMENTO DA PESQUISA 

 

 

O uso da Internet na pesquisa de conteúdos escolares requer a mediação 

pedagógica do professor antes, durante, e após a realização da pesquisa. Assim é 

importante que o professor ofereça ou construa com os alunos um planejamento que 

acompanhe o processo de pesquisa. 

 

 

3.1 ANTES DE INICIAR A PESQUISA 

 

 

 Refletir sobre os problemas relacionados ao tema, instigando os 

estudantes a buscar referenciais que venham a contribuir para a 

construção de algumas soluções e estimular um olhar holístico do tema; 

ficar atento para que, na contextualização, estejam presentes dados da 

realidade, aspectos sociais e históricos, econômicos e outros referentes à 

problemática levantada; 

 apresentar de forma oral e dialogada a temática e os conhecimentos 

básicos contemplando os temas, os conteúdos e as informações, de 

forma a possibilitar ao estudante perceber quais são os assuntos 

pertencentes à problemática levantada (BEHERNS, 2000); 

 delimitar um assunto, uma questão ou um problema (definir tema de 

pesquisa); 

  estabelecer o foco da questão (o que pretende encontrar sobre o tema). 

  Eleger um grupo de palavras-chaves que auxiliem na compreensão do 

assunto (palavra que ou palavras que conduzem à informação que 

preciso); 

 localizar o tema no tempo e no espaço (delimitação); 

 fazer um levantamento de fontes/recursos a serem utilizados; 

 listar tarefas  

 fazer um cronograma da pesquisa (ARAÚJO, 2007). 
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3.2 DURANTE A REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

 Ler e anotar os dados;  

 selecionar e organizar o que foi coletado, orientando os alunos no sentido 

de registrar sempre as fontes (ver Apêndice A); 

 analisar o que foi coletado em relação ao que se pretende pesquisar;  

 fazer a seleção e o fichamento das informações mais relevantes; 

 escrever o texto procurando usar os dados coletados a fim de responder à 

pergunta feita inicialmente.  

 

 

3.3 APÓS A REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

 Promover a discussão crítica e reflexiva sobre os dados levantados – 

dinâmica de grupo;  

 produzir um texto coletivo a partir das produções individuais;  

 propiciar espaço para produção e apresentação das produções realizadas 

pelos alunos, por meio de exposição dos textos individuais e dos 

coletivos;  

 refletir sobre a contribuição e a responsabilidade dos alunos e do 

professor no processo de pesquisa utilizando-se da prática colaborativa 

(BEHERNS, 2000). 

 

ATIVIDADE 5 – Delimitando questões de pesquisa 
 

Em grupo: 

Trabalhar uma das questões enumeradas e explicitadas a seguir: 

1.  Registros históricos evidenciam o consumo de álcool por todas as civilizações ao 

longo da história; trata-se de um hábito que remonta a cerca de 6.000 a.C. Na 

atualidade, é a droga de maior consumo no mundo (LARANJEIRA; PINSKY, 

2001). Com base nesse estudo, o que leva o homem a persistir em tal hábito? 
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2.  O álcool denominado etanol ou álcool etílico é uma molécula simples de fácil 

movimentação nas membranas celulares, e equilibra-se rapidamente entre o 

sangue e os tecidos. Como consequência de sua alta solubilidade na água, o 

etanol cai na corrente sanguínea, pela qual é distribuído para a maioria dos 

órgãos e sistemas. Sendo assim, qual o caminho percorrido pelo álcool no corpo 

humano, pelas vias de absorção, metabolização e excreção?  

3.  O consumo abusivo do álcool pode acarretar efeitos nocivos aos órgãos e 

sistemas digestório, circulatório, nervoso, reprodutor, imunológico e outros. Que 

efeitos podem interferir no funcionamento de cada um desses sistemas ao longo 

do tempo? 

4.  Relatos diários evidenciam que álcool e direção não combinam. Baseado nessa 

afirmação pesquise a relação entre alcoolemia e acidente de trânsito. 

 

ATENÇÃO 

“Definindo palavras-chave” 

Para obter melhor resultado comece definindo um grupo de palavras (tema, assunto, 

frases, endereço eletrônico- URL etc.) que possa responder a questão a ser 

pesquisada, pois é por meio delas que seu navegador vai identificar, localizar e 

classificar textos, documentos na Web.  

a) Selecionar um grupo de palavras-chave e sua melhor combinação para localizar 

o tema da questão a ser pesquisada;  

b)  Fazer um busca simples que possa responder a questão;  

c)  Quantos itens sua pesquisa retornou em quanto tempo? 

 

SUGESTÃO 

 Discuta com os alunos que a Web apresenta um número muito elevado de sites que 

tratam do mesmo tema; quando fazemos uma busca simples aparecem muitos 

resultados que tratam do mesmo tema, pois há muitas pessoas produzindo 

conhecimento e divulgando-o na Web sobre o mesmo assunto. Assim é impossível   

“foliarmos” todos os resultados exibidos.  
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4 RECURSOS DE BUSCA 

 

 

4.1 UTILIZE O BOTÃO “SINTO-ME COM SORTE” 

 

 

Observe-se que abaixo da caixa de busca do Google existem dois botões: 

"Pesquisa Google" e "Sinto-me com sorte". Frequentemente digitamos o que 

buscamos e em seguida pressionamos “Enter”: o Google executa automaticamente 

a função do botão "Pesquisa Google".  

Enquanto isso o "sinto-me com sorte" redireciona o navegador 

automaticamente à primeira página encontrada na pesquisa, evitando assim a leitura 

de mais páginas de resultado de pesquisa. 

 

ATIVIDADE 6 – Utilizando o botão “Sinto-me com sorte” 
 

Em grupo: 

a) Agora tente a pesquisa novamente, utilizando o botão “Sinto-me com sorte”.  

b) Quantos itens sua pesquisa retornou? 

 

 

4.2 UTILIZE UMA FRASE EXATA ENTRE ASPAS 

 

 

O uso de aspas procura exatamente o que está escrito na caixa de pesquisa, 

ou seja, onde, em todos os sites colocados à disposição, aparece a expressão 

buscada. Sem as aspas, os resultados incluirão qualquer página que contenha as 

palavras usadas, sem considerar a ordem em que aparecem.  

 

ATENÇÃO 

O uso de aspas é uma opção bastante utilizada na busca de informações, 

principalmente na pesquisa de letras de música ou frases de livros; ou seja, é 

recomendado apenas se  estiver procurando por uma palavra ou frase precisa, pois 

poderá excluir resultados úteis. 
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ATIVIDADE 7 – Utilizando palavras-chave entre aspas 
 

Em grupo: 

a) Agora tente a pesquisa novamente, digitando as palavras chaves entre aspas.  

b) Quantos itens sua pesquisa retornaram, e em quanto tempo? 

 

ATENÇÃO 

“Resultados da busca na Web”:  

Quando o Google encontra vários resultados do mesmo web site, o resultado mais 

relevante é listado em primeiro lugar e as demais páginas relevantes desse site são 

relacionadas abaixo.  

A tecnologia de pesquisa do Google busca as informações mais relevantes em todos 

os tipos de conteúdo da Web, e por isso seus resultados podem incluir vários 

recursos, como imagens, mapas, vídeos, artigos de notícias, livros e outros 

(resultados integrados). 

 

 

4.3 OPÇÕES AVANÇADAS E FILTROS DE BUSCA 

 

 

O resultado de uma busca bem-sucedida depende da forma como utilizamos 

o buscador. Assim, para facilitar a nossa busca por determinado conteúdo podemos 

utilizar diversos filtros disponíveis na própria página do buscador.  

Os buscadores não se limitam ao campo de digitação e ao botão “pesquisar”, 

mas oferecem várias opções avançadas, além de inúmeros filtros.  

 O Google disponibiliza várias opções de filtragem para seus resultados 

(GOOGLE, 2012b): 

Passo 1:  Digite na caixa de busca a expressão/frase/palavras sobre o 

assunto que estamos pesquisando, clique “Pesquisa Google” e 

serão exibidos diversos links para páginas sobre o assunto. Acima 

da página de resultados exibidos existem várias opções e 

ferramentas para filtrar os resultados pelo tipo de conteúdo da Web 

exibido. 
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Passo 2:  Navegue explorando as diversas ferramentas, limitando seus 

resultados a um tipo específico de conteúdo da web, como 

imagens, vídeos notícias, livros, blogs, etc.  

Passo 3:  Você também pode optar pela opção padrão para ver resultados de 

todos os tipos de conteúdo.  Os resultados de sua pesquisa  

podem ser vistos de várias  maneiras, por exemplo, em outros 

idiomas traduzidos para o  Português.  

Passo 4:  Ainda  acima da página de resultados exibidos existe a opção 

“ferramentas de pesquisa”. É possível visualizar e acessar  “mais” 

“notícias” delimitando-as no tempo: em qualquer data nas últimas 

24 horas, na última semana, no último mês,  intervalo 

personalizado. Entre outras opções. 

 

ATENÇÃO 

O Google está sempre inovando suas formas de busca e, por isso, você poderá encontrar 

novas opções ou opções posicionadas de forma diferentes das apresentadas aqui. 

 

 

4.4 APRENDENDO A ARMAZENAR INFORMAÇÕES SELECIONADAS 

 

 

Antes de começar a filtrar informações que possam responder a questão em 

estudo é importante que os alunos saibam gravar sites no favorito, criar pasta no 

favorito e como baixar e converter arquivos. 

 

 

4.4.1 Gravar sites no favorito  

 

 

Seu navegador de Internet pode arquivar seus sites favoritos e evitar o 

trabalho de digitação dos endereços, além de possibilitar consultas posteriores. No 

Internet Explorer, clique em “Favoritos”, depois em “Adicionar a favoritos”.  

http://www.google.com.br/search?q=alcoolismo&hl=pt-BR&tbo=1&biw=1920&bih=923&output=search&source=lnt&tbs=qdr:d&sa=X&ei=C_BFUIPpGZS30gHB-YDoAQ&ved=0CAoQpwUoAg
http://www.google.com.br/search?q=alcoolismo&hl=pt-BR&tbo=1&biw=1920&bih=923&output=search&source=lnt&tbs=qdr:d&sa=X&ei=C_BFUIPpGZS30gHB-YDoAQ&ved=0CAoQpwUoAg
http://www.google.com.br/search?q=alcoolismo&hl=pt-BR&tbo=1&biw=1920&bih=923&output=search&source=lnt&tbs=qdr:w&sa=X&ei=C_BFUIPpGZS30gHB-YDoAQ&ved=0CAsQpwUoAw
http://www.google.com.br/search?q=alcoolismo&hl=pt-BR&tbo=1&biw=1920&bih=923&output=search&source=lnt&tbs=qdr:m&sa=X&ei=C_BFUIPpGZS30gHB-YDoAQ&ved=0CAwQpwUoBA
http://www.google.com.br/
http://www.google.com.br/
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Você pode adicionar os mais diversos sites e links relacionados ao tema de 

sua pesquisa. É um recurso prático que podemos sugerir para os alunos ao 

realizarem sua pesquisa. 

 

 

4.4.2 Criar pasta no favorito  

 

 

Quando arquivamos sites no favorito sobre um mesmo tema, é possível criar 

pastas temáticas. Escolha a opção “Organizar favoritos” para criar pastas temáticas.  

 

 

4.4.3 Como baixar e converter arquivos  

 

 

Para a conversão de arquivos existem diversos programas gratuitos, 

disponíveis na Internet para download, tais como: o Tube Catcher, o Vdownloader, o 

Any Video Converter, o DownloadHelper,  etc. A conversão também pode acontecer 

de forma online, utilizando-se o conversor “online-convert”, disponível em 

www.online-convert.com. O Conversor possibilita converter os arquivos para os 

formatos específicos que a TV Multimídia reconhece: áudio para “MP3”; vídeo para 

“AVI”; “MPEG 1”; “MPEG 2” e “MPEG 4”, imagens para “JPG” ou “JPEG”; Converte 

arquivos de texto para PDF entre outros formatos. 

 

ATENÇÃO 

Os vídeos disponíveis no portal Dia a Dia Educação já se encontram convertidos para 

utilização na TV Multimídia. No portal Dia a Dia educação na página do Núcleo 

Regional de Maringá, no link CRTE, você encontra tutoriais explicando passo a passo 

como baixar vídeos do you tube utilizando o conversor “online-convert”. Disponível em: 

http://www.nre.seed.pr.gov.br/maringa/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=54 

 

 

 

 

http://www.online-convert.com/
http://www.nre.seed.pr.gov.br/maringa/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=54
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4.4.4 Salvar imagem 

 

 

Se pretende salvar alguma imagem deve, antes, abri-la. Clicando uma vez na 

imagem, irá abrir o site ao qual a imagem está vinculada. A imagem, em miniatura, 

surge novamente com uma mensagem ao lado: Ver a imagem em tamanho 

original: clique nesta frase (link) e a imagem irá surgir em um tamanho maior; clique 

com o botão direito do mouse na imagem, selecione a opção Salvar imagem 

como, e aparecerá uma janela solicitando que o usuário salve o arquivo, então 

clique em salvar. 

 

ATIVIDADE 8 – Explorando barra lateral da página de resultados 
 

Em grupo: 

a) Digitar na caixa de busca as palavras-chaves com que possa responder sua 

questão de pesquisa, utilizando as opções de filtragem disponíveis na barra 

lateral da página de resultados exibidos, salvando os endereços eletrônicos 

(URL) nos favoritos em pasta temática para consultas posteriores. 

b) Pesquise por tipo de conteúdo: imagens, vídeo, livro, notícias, listando um item 

de cada conteúdo que possa ser útil para responder à questão. 

c) Pesquise o “consumo de álcool pela humanidade” em diferentes períodos históricos 

(delimite o tempo preenchendo os espaços: Início > Fim > Pesquisa). 

d)  Delimite sua busca no tempo e no espaço explorando as ferramentas, exibidas 

na lateral esquerda da página de resultados. 

e) Pesquise por páginas estrangeiras traduzidas, listando um item que possa ser 

útil para responder à questão. 

f) Explore outras ferramentas e veja se encontra algo relevante. 

g) Com relação à busca simples e às opções de filtragens utilizadas terá havido 

uma redução no número de sites selecionados. 
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ATENÇÃO 

Essas opções não estarão sempre visíveis. Clique em “mais ferramentas” de 

pesquisa para ver todos os filtros e visualizações que você pode aplicar à pesquisa. 

As opções variam de acordo com a pesquisa e os filtros já utilizados, por isso nem 

todas as opções estarão visíveis o tempo todo. 

Para voltar aos resultados não filtrados “padrão do Google”, clique no link Web na 

parte superior e em Redefinir ferramentas na parte inferior do painel. 

Vale lembrar que novas formas de aperfeiçoar a pesquisa são atualizadas, portanto 

você poderá encontrar novas opções ou opções diferentes das listadas aqui. 
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5 OPERADORES BOOLEANOS 

 

 

Os operadores booleanos, ou operadores lógicos de pesquisa, baseados na 

teoria dos conjuntos, relacionam palavras ou grupos de palavras no processo de 

elaboração da pesquisa. Existem muitos operadores de pesquisa, dos quais os mais 

comuns são: and (e), or (ou), not (menos). Por meio deles as palavras ou grupos de 

palavras podem ser combinados de diferentes formas para modificar o resultado da 

pesquisa.  

Vale destacar que a maioria dos sistemas de pesquisa na Internet assume 

que quando você inclui duas palavras em sua pesquisa, você quer que essas 

palavras apareçam juntas (HEIDE; STILBORNE, 2000). 

Cada mecanismo de busca adota um conjunto limitado desses operadores, e 

em alguns casos o acesso a cada um deles é feito por meio de opções selecionáveis 

em janelas ou botões de formulário, de uma forma ou de outra, os operadores 

booleanos estão presentes e são um recurso indispensável para uma busca bem 

sucedida (HEIDE; STILBORNE, 2000). 

 Operador AND - (E): Intersecção - usada para relacionar palavras/termos 

Exemplo: (“álcool” END “humanidade”) na pesquisa serão recuperados 

documentos sobre álcool e humanidade juntos ao mesmo tempo; ou seja, 

essa ferramenta busca todas as palavras digitadas. 

 Operador OR- (ou), (+): União/inclusão – usado para somar 

palavras/termos. Exemplo, com “álcool” OR “humanidade” na pesquisa 

serão recuperados documentos  que contenham a palavra "álcool" ou a 

palavra " humanidade", mas não necessariamente as duas palavras 

juntas. 

 NOT -(-): Exclusão – aceita pesquisar os registros onde ocorra apenas o 

primeiro termo - por exemplo, com “Álcool” NOT “humanidade”, na 

pesquisa serão recuperados documentos que têm o termo álcool e que 

não contêm o termo humanidade (GOOGLE, 2012c).  
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5.1 PESQUISA BOOLEANA NO GOOGLE  

 

 

O Google dispõe de “Pesquisa Avançada”, que torna mais específica a 

procura da informação, pois permite introduzir diversas opções de operadores. 

Para fazermos uma pesquisa booleana no Google devemos clicar na opção 

“pesquisa avançada”, que se encontra na parte inferior da página de resultados 

exibidos. Esse espaço nos permite procurar um conjunto de palavras, uma frase 

específica ou uma informação que contenha a palavra que registramos.  

 

LOCALIZAR PÁGINA COM NA CAIXA DE PESQUISA 

Todas essas palavras: Digite as palavras importantes. O Google encontra apenas os 

sites que possuem todas as palavras listadas. 

Esta expressão ou frase exata: Coloque palavras exatas entre aspas: exibe resultados que 

tenham as palavras listadas e na sequência correta. 

Qualquer uma destas palavras: 

 

Digite OR entre todas as palavras que você deseje. Qualquer 

site que tenha um dos termos aparecerá 

Nenhuma destas palavras: 

 

Coloque um sinal de menos antes das palavras que você não 

deseje. E serão eliminados resultados que contenham uma 

determinada palavra. 

Números que variam de: Coloque dois pontos-finais entre os números e adicione uma 

unidade de medida. Pesquisa usando intervalos de números.  

Ex. 2011..2012 etc. 

 

Nesse espaço, de acordo com o site Superdownloads (2012), você pode 

ainda limitar seus resultados para: 

 Localizar página por idiomas selecionados; 

 encontrar páginas publicadas em uma determinada região; 

 encontrar páginas atualizadas dentro do tempo especificado; 

 pesquisar um site (como alcoolismo.com. br/) ou limite seus resultados a 

um domínio como .edu, .org ou .gov; 

 pesquisar por termos em toda a página, no título da página, no endereço 

da web ou em links para a página que está procurando; 

 encontrar páginas no formato especificado: Adobe Acrobat - PDF, 

Microsolf PowerPoint – ppt, entre outros; 

 encontrar páginas em que não haja restrições de uso.  
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ATIVIDADE 9 – Busca avançada utilizando operadores booleanos no Google 
 

Em grupo: 

a)  Fazer uma busca avançada no Google utilizando operadores booleanos e 

localizar páginas que tratem de sua questão de pesquisa;  

b)  Delimitar sua pesquisa no espaço e no tempo específicos. 

c)  Encontrar páginas em formato PDF; 

d)  Selecionar página que não tenha restrições de uso, 

e)   Analisar o resultado mais relevante e salvar o endereço eletrônico (URL) na 

pasta temática nos favoritos para consultas posteriores. 

 

 

5.2 UTILIZANDO OPERADORES NA CAIXA DE PESQUISA 

 

 

Os mesmos operadores utilizados na pesquisa avançada podem ser 

utilizados na caixa de pesquisa do Google. Para Google (2012d), além desses, 

existem outros operadores importantes que podemos utilizar para as finalidades 

descritas a seguir. 

 Procurar por palavras sinônimas e/ou similares 

Algumas palavras da pesquisa poderão ser substituídas por sinônimos. 

Adicione um til (~) antes da palavra para procurar por essa palavra e também por  

sinônimos - por exemplo (efeitos do álcool ~ organismo) incluir resultados “efeitos do 

álcool no corpo humano” 

 "Preencher" os espaços  

Use um asterisco (*) dentro da consulta como espaço reservado para termos 

desconhecidos. Use estes entre aspas para encontrar variações da frase exata ou 

para lembrar-se das palavras no meio de uma frase - por exemplo: quando 

buscamos um termo e não sabemos a grafia o (*) auxilia na busca desse termo 

correto.  
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6 PESQUISAR POR EXTENSÃO, FORMATO OU TIPO DE ARQUIVO  

 

 

Esse recurso é utilizado  para selecionar o tipo de arquivo que desejamos em 

uma pesquisa, DOC, PDF, PPT e outros. Adicione a palavra-chave seguida de 

"filetype: extensão" para encontrar arquivos com a extensão específica. Exemplo: 

efeitos do álcool no organismo filetype:pdf 

 

ATIVIDADE 10 – Pesquisando por extensão de arquivo 
 

Em grupo: 

a) Fazer  uma pesquisa de textos no formato PDF  que contenham a expressão 

efeitos do álcool no organismo; 

b)  digitar no espaço de busca a palavra-chave seguida de "filetype: extensão", 

clique em Pesquisar, observe que na relação os textos estão todos no formato 

PDF; escolha um dos textos, clique no link do texto e se abrirá uma janela 

solicitando ao usuário que salve ou abra o arquivo: clique em abrir. O 

computador irá abrir o Writer no texto que o usuário escolheu; 

c)  selecionar dois arquivos em PDF que tratem de seu tema específico; 

d)  analisar o resultado mais relevante e salvar o endereço eletrônico (URL) na pasta 

temático  dos favoritos;  

e)  repetir a mesma busca utilizando a extensão PPT. 

 

http://www.celsojunior.net/blog/2010/09/25/como-pesquisar-por-tipos-de-arquivos-especificos-no-google
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7 EXPLORANDO  AINDA MAIS 

 

 

 O Google proporciona outras opções úteis para serem utilizadas em nossa 

pesquisa, descritas a seguir.    

 

 

7.1 GOOGLE TRADUTOR 

 

 

Na parte superior da caixa de busca você encontra na barra de ferramentas a 

opção “Google mais”, com acesso disponível ao “Google tradutor” 

(www.translate.google.com.br) o qual possibilita a tradução instantaneamente de 

textos, páginas da web e de palavras individuais para vários idiomas. 

 

ATENÇÃO 

Para traduzir um texto, a barra de ferramentas Google envia o texto da página para 

o serviço de tradução do Google e a tradução ocorre de forma instantânea no idioma 

selecionado.  

 

 

7.2  GOOGLE BOOK   

 

 

No site Google Books (http://books.google.com.br) podemos pesquisar títulos 

de livros em diversos idiomas e ter acesso a leitura online do livro completo ou  

trechos  disponíveis. 

 

 

7.3  GOOGLE ACADÊMICO   

 

 

Um dos sites de busca de informações importantes e confiáveis é o Google 

Acadêmico (http://scholar.google.com.br/), pois retorna informações acadêmicas 

(teses, artigos) geralmente revisadas por especialistas.  

http://support.google.com/toolbar/bin/answer.py?hl=pt-BR&answer=20871
http://www.translate.google.com.br/
http://www.google.com.br/schhp?hl=pt-BR
http://books.google.com.br/
http://www.google.com.br/schhp?hl=pt-BR
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O Google Acadêmico também possui um refinamento de busca (pesquisa 

avançada) onde é possível especificar qual o nome do autor ou a qual revista este 

artigo pertence, podendo-se restringir a data em que se deseje buscar. As demais 

funções da pesquisa avançada são as mesmas citadas acima. 

 

 



30 

 

8 ÉTICA NA PESQUISA – PLÁGIO 

 

 

Na pesquisa escolar, além da buscar por conteúdos adequados que 

respondam à problemática levantada, o professor deve conhecer a Lei dos Direitos 

Autorais (Lei n.º 9.610, de 19 de fevereiro de 1998), que regulamenta os direitos do 

autor de obras publicadas ou expostas para o público, garantindo-lhes os direitos 

morais e patrimoniais sobre a obra que criou.  

É importante que os alunos saibam da existência dessa lei,para que durante a 

produção de seu trabalho exercitem citações. 

No portal Dia a Dia Educação, no ambiente do professor visualizamos uma 

lista de menu vertical do lado esquerdo. Ali se destaca  um  link onde você encontra 

orientações sobre questões referentes aos direitos autorais para publicações de 

textos e materiais impressos e Web. 

 

SUGESTÃO 

Acesse a Lei n.º 9610/98 e assista ao vídeo: "Direito digital", Em entrevista ao portal 

Educa Rede o professor Ronaldo Lemos, especialista em Direito Digital e 

representante da Creative Commons BR (cc), apresenta orientações básicas para 

quem  publica na Internet, sejam conteúdos próprios ou de terceiros. Acesse o vídeo 

por meio do endereço eletrônico: 

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteu

do=72  O espaço nos remete ao link do vídeo "Direito digital", do Prof. Ronaldo 

Lemos, além conter mais orientações sobre questões referentes aos direitos 

autorais. Para saber mais sobre Creative Commons  BR (cc) acesse o endereço 

eletrônico http://www.creativecommons.org.br/. Nesse site você encontra vários 

recursos de áudio, imagens, vídeos-textos, planos de aula e apostilas já licenciadas.  

 

ATENÇÃO 

É importante observar em nota de rodapé o que o autor autoriza, verificando se há 

restrições. Exemplo: se na nota de rodapé contiver o símbolo © o conteúdo deste 

site é protegido pela Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98), sendo vedada a sua 

transcrição sem citação da fonte e a sua reprodução com finalidades comerciais. 

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=72 

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=72
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=72
http://www.creativecommons.org.br/
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9 DOMÍNIO  PÚBLICO 

 

 

São de domínio público obras liberadas do copyright (C) após um 

determinado prazo. Tais obras, sejam relacionadas à tecnologia ou à informação 

(livros, artigos, obras musicais, invenções e outros), são de livre uso comercial, pois 

estas não são submetidas a direitos patrimoniais exclusivos do autor; mas devem 

ser objeto de direitos morais (direito de citação). 

As imagens, textos, vídeos, entre outras obras  autorais de qualquer natureza 

(artísticas, científicas, literárias ou outras) localizadas na internet também são 

protegidas por direitos autorais e deverão ser citadas obrigatoriamente com 

autorização do autor, salvo os conteúdos de domínio público, em que não há a 

necessidade de solicitar autorização, e sim, de citação.  

As citações e referências deverão ser elaboradas respeitando-se sempre as 

normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas (endereço eletrônico 

para acesso: http://www.abnt.org.br). 

 

SUGESTÃO 

No portal Dia a Dia Educação, no espaço Educadores, entre em recursos 

didáticos, um dos primeiros recursos exibidos é “ABNT geradores online de  

referências”. Este pode facilitar nas referências: 

 Facillis – uma Ferramenta on-line que gera automaticamente referências conforme 

as normas da ABNT para 25 tipos de documentos. Os mais utilizados são: livros, 

trabalhos acadêmicos, constituição, notas de aula normas técnicas, artigos, material 

de revista, trabalhos apresentados em eventos e documentos exclusivos em meios 

eletrônicos. 

 

 

http://www.abnt.org.b/
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10 INDICAÇÕES DE SITES 

 

 

Para maior qualidade dos trabalhos de pesquisa realizados compete ao 

professor selecionar e explorar com antecedência os sítios a serem indicados, 

priorizando espaços virtuais de instituições universitárias ou governamentais em 

seus diferentes setores, pois estes apresentam informações confiáveis, 

conhecimentos científicos e pesquisas sérias que podem contribuir de forma 

relevante com a pesquisa proposta. Cumpre lelbrar que, ao desenvolver pesquisa na 

Web, o professor deve utilizar sítios que contenham ferramentas adequadas e 

apropriadas ao nível de ensino que esteja trabalhando.  

 

 

10.1 SITES DE DOMÍNIOS PÚBLICOS  

 

 

1. Portal Domínio Público (MEC) - http://www.dominiopublico.gov.br 

Oferece um acervo de obras literárias, artísticas e científicas nos mais 

variados formatos: textos, sons, imagens e vídeos. É composto, em sua grande 

maioria, por obras que se encontram em domínio público ou obras que contam com 

a devida licença por parte dos titulares dos direitos autorais pendentes. 

 

2. Portal Educacional Dia a Dia Educação - http://www.educacao.pr.gov.br 

 É construído com a participação de professores, alunos e gestores. Sendo 

assim, é considerado como um modelo de aprendizagem colaborativa que valoriza 

os saberes escolares. Disponibiliza várias sugestões de recursos didáticos para 

pesquisa, como: publicações de artigos, teses, dissertações e monografias; arquivos 

de áudio e vídeo; simuladores e animações; álbuns de fotos produzidas pelo 

multimeios; busca de imagens por disciplinas; links interessantes por disciplinas; 

bibliotecas nacionais e internacionais; cadernos temáticos; dicionários on-line; 

jornais; objeto de aprendizagem colaborativa (OAC); práticas TV Multimídia; 

tradutores on-line dentre outros.  

 

 

http://www.educacao.pr.gov.br/
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=18
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/apc/frm_buscaAPC_ensino.php
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SUGESTÃO 

Acesse o Portal Dia a Dia Educação, ambiente educadores. Observe que no 

lado esquerdo da tela existe o menu “Recursos Didáticos”. Navegue para conhecer  

os links. Lembramos que os arquivos podem ser vistos on-line, baixados para o 

computador ou diretamente para o pendrive.   Os arquivos de vídeo e trechos de 

filmes já estão convertidos na extensão AVI ou MPEG, a linguagem que a TV 

multimídia reconhece. 

No ambiente aluno estão disponíveis vários recursos de pesquisa que os 

alunos podem consultar: animações, geradores on-line de referências, áudios por 

disciplina, Bibliotecas Britânica On-line, dicionários on-line, imagens por disciplina, 

jornais, links Interessantes, simuladores, tradutores on-line trechos de filmes, vídeos 

por disciplina.  

http://www.alunos.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=44 

 

3.  Portal do professor (MEC) - http://portaldoprofessor.mec.gov.br 

 O Portal do Professor é um espaço para troca de experiências entre 

professores do Ensino Fundamental e Médio. É um ambiente virtual com recursos 

educacionais que facilitam e dinamizam o trabalho dos professores. 

O conteúdo do portal inclui sugestões de aulas de acordo com o currículo de 

cada disciplina e recursos como vídeos, fotos, mapas, áudio e textos.  

 

 

Fonte:http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/
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Desta forma, os professores terão acesso aos conteúdos multimídia 

publicados no portal para todos os níveis de ensino em diversos formatos. Os 

conteúdos poderão ser acessados por palavras-chave ou pela busca avançada. 

Alguns materiais exigem programas para serem visualizados,  Acesse também as 

coleções de conteúdos, os sites temáticos e os cadernos didáticos.  

 

4. Banco Internacional de Objetos de Objetos Educacionais (BIOE) - 

objetoseducacionais2.mec.gov.br/  

Esse portal foi criado pelo Ministério da Educação, em parceria com o 

Ministério da Ciência e Tecnologia, a Rede Latino-Americana de Portais (RELPE), a 

Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI) e outros. Objetiva assessorar o 

professor, compartilhando um banco, de recursos educacionais digitais gratuitos em 

diversas mídias e idiomas (áudio, vídeo, animação/simulação, imagem, hipertexto, 

softwares educacionais) que atendem desde a Educação Básica até a Superior, nas 

diversas áreas do conhecimento. 

 

 

Fonte: http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/ 

 

SUGESTÃO 

Busque por palavras-chave. Para encontrar melhor o que procura, escolha o nível de 

ensino (clique na caixa que diz "todo o BIOE").  

Outra opção é pesquisar no Google e ou/outros (sites domínio público). 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/
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10.2 SITES QUE TRATA DO TEMA ALCOOLISMO 

 

 

1. Álcool e Drogas sem Distorção - www.einstein.br/alcooledrogas 

Criado pela Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein 

(SBIBHAE), contém informações, perguntas e respostas, artigos interessantes, 

atualizações científicas, entrevistas e notícias sobre a questão das drogas. No site 

existe uma página bastante interessante, contendo um guia sobre qualidade de vida, 

drogas e entretenimento, subdividido em sessões (ver página teen). Lembramos que 

os materiais disponíveis para consultas podem ser utilizados desde que as 

informações não sejam alteradas e as fontes sejam citadas adequadamente 

(ÁLCOOL E DROGAS SEM DISTORÇÃO, 2012). 

 

2. Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas (CEBRID) - 

www.cebrid.epm.br 

Funciona no Departamento de Medicina Preventiva da Universidade Federal 

de São Paulo (UNIFESP). Dispõe de um site de pesquisas que traz  o levantamento 

nacional sobre o consumo de drogas entre estudantes do Ensino Fundamental e 

Médio da rede pública de ensino das 27 capitais do País, além de catálogos de 

publicações científicas sobre abuso de drogas psicotrópicas, livretos, folhetos, links 

e questões sobre drogas. Nesse site podem-se acessar links de informações sobre 

drogas como, por exemplo:  SENAD - Secretaria Nacional Antidrogas. 

 

3. Associação Brasileira de Estudos do Álcool e outras Drogas (Abead)- 

http://www.abead.com.br/ 

É uma entidade civil, sem fins lucrativos, com propósitos científicos, composta  

por profissionais que trabalham no campo da dependência química no Brasil, com 

afiliados e representações no País e no Exterior. Participam psiquiatras, assistentes 

sociais, enfermeiros, psicólogos, advogados, líderes comunitários, consultores, 

professores, entre outros associados.  

Vale lembrar que as associações são boas opções de busca por conteúdos 

específicos (atenção: verifique a periodicidade em que as informações são 

atualizadas). 

 

http://www.senad.gov.br/
http://www.abead.com.br/


36 

 

4. Centro de Informações sobre Saúde e Álcool (CISA)- http://www.cisa.org.br  

É uma organização não governamental (ONG) sem fins lucrativos, fundada 

pelo psiquiatra especialista em dependência química Arthur Guerra de Andrade, cujo  

objetivo  fundamental  é promover  informações sobre  saúde e álcool. Por meio de 

seu Website disponibiliza um banco de dados baseado em publicações científicas 

reconhecidas nacional e internacionalmente, em dados oficiais (governamentais) e 

na informação de qualidade publicada em jornais e revistas destinados ao público 

em geral.  

 

5. Unidade de Pesquisa em Alcool e Drogas (UNIAD) - http://www.uniad.org.br  

Foi fundada pelos professores Dr. Ronaldo Laranjeira e Dr.John Dunn, com o 

apoio do Departamento de Psiquiatria da UNIFESP, com objetivo de atender 

funcionários dependentes. Hoje é reconhecida como um centro de excelência em 

ensino, pesquisa, prevenção e tratamento do uso de indevido de álcool, tabaco e 

outras drogas. 

 

6. Grupo Interdisciplinar de Estudos de Álcool e Droga (GREA) -  

www.grea.org.br 

Com sede no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade 

de São Paulo (USP), desenvolve trabalhos nas áreas de pesquisa, ensino, 

assistência e prevenção de álcool, tabaco e outras drogas.  No sítio encontram-se 

publicações e artigos. Nesse site podemos encontrar vários links, entre eles alguns 

já citados acima. Caso se queiram informações sobre dados oficiais e pesquisas 

nacionais e internacionais, encontra-se linkado nesse site o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, Parlamento Latino-Americano e Unicef Portugal 

 

7. Portal do trânsito - www.portaldotransito.com.br 

Seus principais objetivos são promover debates sobre assuntos de interesse 

social, disponibilizar a legislação vigente sobre o tema, divulgar novidades e 

experiências de sucesso, responder às dúvidas mais frequentes de cada setor, 

indicar o caminho mais prático para obtenção de produtos e serviços e promover o 

comprometimento da sociedade na educação das gerações futuras.  

 

 

http://www.cisa.org.br/
http://www.uniad.org.br/
http://www.infojovem.org.br/infopedia/tematicas/saude/drogas/www.grea.org.br
http://www.grea.org.br/
http://www.ibge.gov.br/
http://www.ibge.gov.br/
http://www.parlatino.org/
http://www.unicef.pt/
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8.Site do Ministério da Justiça Departamento da Polícia Rodoviária 

Por meio de questionamentos trabalha conhecimentos sobre a Lei Seca 

(acesso pelo endereço eletrônico: http://www.dprf.gov.br/PortalInternet/leiSeca.faceslei 

seca). 

 

 

10.3 OUTROS SITES  

 

 

1.  Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde  

BIREME - OPAS – OMS - http://www.bireme.br/ 

Também conhecida por Biblioteca Regional de Medicina (BIREME), é um 

centro especializado da Organização Pan-Americana da Saúde / Organização 

Mundial da Saúde (OPAS/OMS), sediada no campus central da Universidade 

Federal de São Paulo (UNIFESP), permite o acesso à informação científica e técnica 

em saúde e é essencial para o desenvolvimento dos sistemas de pesquisa, 

educação e atenção à saúde.  

O vocabulário estruturado e trilíngue DeCS - Descritores em Ciências da 

Saúde foi  criado pela BIREME para servir como uma linguagem única na indexação 

de artigos de revistas científicas, livros, anais de congressos, relatórios técnicos e 

outros tipos de material, assim como para ser usado na pesquisa e recuperação de 

assuntos da literatura científica nas fontes de informação disponíveis na Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS, 2012) como LILACS, MEDLINE e outras. 

  

SUGESTÃO 

Nesse espaço se encontram vários recursos de filtragem de informações 

como, por exemplo: selecionar documentos por assunto, por autor, por idioma ano e 

tipo de publicação, dentre outras formas. Em caso de dúvida, consultar o  Manual do 

usuário, disponível em: http://regional.bvsalud.org/bvs/P/manual/manual.htm 

 

2. Portal Periódicos CAPES- www.periodicos.capes.gov.br 

Oferece acesso aos textos completos de artigos e bases de dados com 

resumos de documentos em todas as áreas do conhecimento.  

 

http://www.dprf.gov.br/PortalInternet/leiSeca.faces
http://www.bireme.br/
http://decs.bvs.br/P/aboutvocabp.htm
http://www.bvsalud.org/local/Site/bireme/homepage.htm
http://www.bireme.org/php/index.php?lang=pt
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=LILACS&lang=p&form=B
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=MEDLINE&lang=p&form=B
http://novo.periodicos.capes.gov.br/
http://www.periodicos.capes.gov.br/
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3. Pesquisa em banco dados - acesso livre1 

PUB MED (Central) - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/   

BVS – Biblioteca Virtual da Saúde - http://www.bireme.br/php/index.php 

Google Acadêmico- http://scholar.google.com.br/ 

SciELO - Scientific Electronic Library Online  -  http://www.scielo.br  

Banco de teses CAPES - http://servicos.capes.gov.br/capesdw/ 

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) - http://bdtd.ibict.br/bdtd/ 

Brasil Teses - http://portalteses.icict.fiocruz.br/  

 

ATIVIDADE 11 – Analisando as informações selecionadas 
 

Em grupo: 

a) Analisar as informações selecionadas na pasta temática dos favoritos (textos 

escritos, imagem, vídeos, noticias, etc.);  

b) listar um item de cada conteúdo que possa ser útil para responder à questão; 

c)  relacionar as informações e comparar entre os grupos; 

d)  fazer uma discussão crítica e reflexiva sobre a qualidade dos materiais 

selecionados. 

 

 

                                                           
1
 Informações disponibilizadas pela COMUT - Serviço de Comutação Bibliográfica 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
http://www.bireme.br/php/index.php
http://scholar.google.com.br/
http://www.scielo.br/
http://servicos.capes.gov.br/capesdw/
http://bdtd.ibict.br/bdtd/
http://portalteses.icict.fiocruz.br/
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11  INTEGRANDO HIPERDOCUMENTOS MULTIMÍDIA PARA RESPONDER A 

PROBLEMÁTICA LEVANTADA 

 

 

Ao Integrar diferentes mídias o professor deve considerar o modo como 

esses recursos serão trabalhados e os critérios pedagógicos da seleção destes 

recursos, de forma que possibilite estabelecer relações com o conteúdo em estudo. 

Entre os recursos podem-se selecionar texto, animações, simulações, imagem, 

áudio, vídeos, tutoriais e outros. Ao trabalharmos cada recurso, faz-se necessário 

problematizá-lo demonstrá-lo e interpretá-lo, além de analisar as expectativas e 

objetivos a serem alcançados. Assim, as diferentes estratégias de ensino devem 

beneficiar a expressão dos alunos, seus pensamentos, suas percepções, 

significações e interpretações, uma vez que aprender envolve a produção/criação 

de novos significados, processo que acarreta o encontro e o confronto das 

diferentes ideias propagadas em sala de aula (PARANÁ, 2008). 

Aprendemos quando relacionamos, integramos as tecnologias textuais, 

audiovisuais, orais, musicais e lúdicas (MORAN, 2000). 

Web é um complemento importante para os tradicionais materiais de 

aprendizagem, tanto impressos como audiovisuais. Sendo assim, o acesso Web é 

uma maneira de suplementar a coleção de mídias da escola. 

 

ATIVIDADE 12 – Documentos impressos (textos) 
 

Em grupo: 

a)  Escolher as palavras-chave ou termos mais significativos, para delimitar sua 

busca; 

b)  utilizar o Google acadêmico para selecionar um artigo que melhor responda à 

sua questão de pesquisa, baixando-o em uma pasta; 

c)  pesquisar em um site de domínio público outro documento;  

d)  analisar os documentos selecionados; 

e)  ler os documentos e destacar a ideia central de cada parágrafo, para assim ter 

uma visão mais detalhada do texto; 

f)  comparar essas ideias e estabelecer semelhanças e diferenças entre elas;  

g)  verificar se há um exemplo que pode ser colocado; 
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h)  determinar o essencial nos textos analisados e sintetizar as ideias; 

i)  Apresentar e discutir os textos selecionados entre os pares, com troca de 

material, de modo que cada grupo receba os materiais de cada pesquisa e faça 

um questionamento a respeito do assunto apresentado; 

j)  fazer uma síntese de toda a temática pesquisada. 

 

ATIVIDADE 13 – Produção individual 
 

Em grupo: 

a) Compor um texto com base na pesquisa  realizada e no material 

disponibilizado pelo grupo.  O texto deve conter introdução, desenvolvimento e 

conclusão. 

 

SUGESTÃO 

Esta tarefa pode ser realizada em sala de aula ou fora dela. É importante que o 

professor indique alguns tópicos que deverão ser desenvolvidos no texto, apresente 

as normas da ABNT e procure exercitar a citação. 

 

    Por meio do olhar somos capazes de intervir na realidade, fazer um recorte 

nessa realidade e transformar um objeto em foco de atenção. Nesse sentido é 

importante exercitar a observação individual dos alunos e permitir que eles 

conheçam as observações uns dos outros, de forma a perceber que a seleção de 

um determinado aspecto observado corresponde à relevância que lhe é dada pelo 

observador. 

   Essa observação pode conduzir os alunos a uma observação mais séria e 

científica e a observar o comportamento das pessoas ou de certos grupos sociais 

como, por exemplo, o comportamento dos jovens e suas atitudes em relação ao 

consumo do álcool. Assim os alunos podem registrar o que observaram por meio 

de anotações, gravações ou fotografias (COSTA, 2005). 
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ATIVIDADE 14 – Recurso de imagem 
 

Em grupo: 

a) Selecionar no Banco Internacional de Objetos educacionais (BIOE) ou no Portal 

Dia a Dia Educação ou em outros sites de imagens de domínio público  duas 

imagens que tratem da questão de sua pesquisa;  

b) observar/analisar e descrever os aspectos observados nas imagens selecionadas;  

c) discutir com os pares as análises feitas; 

d) fazer uma síntese coletiva das observações e anotações contendo informações 

complementares em relação à imagem selecionada e à temática em estudo. 

 

 

O vídeo possibilita a integração e a leitura de diferentes linguagens, como 

imagens estáticas e dinâmicas, fala música e escrita. O vídeo parte do concreto, do 

visual, do imediato, do processo daquilo que toca os sentidos. Como a imagem no 

vídeo é sensorial, o olho não consegue captar todas as informações. Neste sentido é 

necessário que o professor organize as múltiplas sensações e dados a serem 

observados (MORAN, 2000). 

 

ATIVIDADE 15 – Recurso com vídeos 
 

Em grupo: 

a) Selecionar vídeo sobre sua questão de pesquisa com duração máxima de sete 

minutos; 

b)  analisar as partes mais significativas;  

c) levantar informações elaborando três questões do que foi exibido, observando e 

identificando conhecimentos científicos; 

d) disponibilizar as questões elaboradas aos demais grupos, para que durante a 

projeção possam respondê-las; 

e) apresentar e discutir os vídeos exibidos; 

f) relacionar as conclusões com as obtidas na pesquisa do documento impresso e 

com as imagens;  

g)  produzir um texto e apresentá-lo em forma de seminário, música, videoclipe, 

programa de entrevista ou de outra maneira. 
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11.1 INDICAÇÕES DE RECURSOS DE VÍDEOS  

 

 

a) O vídeo da campanha “Álcool ou Direção”, apresentado pelo ator Lázaro 

Ramos e pelo Presidente do CISA, Dr. Arthur Guerra, demonstrará as relações entre 

beber e dirigir - disponível para assistir on-line acessando 

<http://www.youtube.com/watch?v=tVIjjzzsuf8>. 

b) A Disciplina de Telemedicina (DTM) da Faculdade de Medicina (FM) da 

Universidade de São Paulo (USP) emprega o Homem Virtual para explicar por meio 

de imagens tridimensionais assuntos relacionados à Biologia e temas de desafios 

contemporâneos como álcool, drogas e tabagismo. O estudante pode acessar várias 

áreas e projetos. Endereço eletrônico: <http://www.projetohomemvirtual.com.br/> 

explore as ferramentas disponíveis você vai encontrar outros projetos que tratam do 

tema acessando: <http://www.jovemdoutor.org.br/>. 

c) O vídeo “Se beber não dirija - Detran na escola”, que pode ser acessado 

em http://www.diaadia.pr.gov.br/tvpendrive/modules/debaser/genre php?genreid=79, 

aborda a questão do consumo de álcool no trânsito, descreve as reações que o 

álcool causa no organismo e como pode afetar o condutor do veículo. Também 

apresenta estatísticas sobre acidentes de trânsito causados pelo consumo de bebida 

alcoólica e as consequências para o condutor que for pego embriagado, além de dar 

algumas dicas de trânsito.  

 

 

11.2  INDICAÇÕES DE RECURSOS DE ÁUDIO  

 

 

O acervo radiofônico da Rádio UFMG Educativo – por meio dos programas: 

Na Onda da Vida e Programa Ritmos da Ciência, disponibiliza alguns arquivos de 

áudio sobre temas de Ciências Biológicas e Saúde. No que se refere ao tema em 

estudo sugere-se: 

 

1. O áudio “O álcool e o organismo” da UFMG, disponível em 

<http://www.ufmg.br/naondadavida/?cat=1&paged=7>, que aborda os danos do 

álcool ao organismo e seu uso abusivo;  

http://www.youtube.com/watch?v=tVIjjzzsuf8
http://www.projetohomemvirtual.com.br/
http://www.jovemdoutor.org.br/
http://www.diaadia.pr.gov.br/tvpendrive/modules/debaser/genre%20php?genreid=79
http://www.ufmg.br/naondadavida/?cat=1&paged=7
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2. O áudio “Camundongos alcoolistas”, disponível em 

<http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/20511>, o qual aborda a 

dependência do álcool e como é feita essa pesquisa em ratos.  

 

SUGESTÃO 

Existem diversos sites com vídeos on-line. Conferir <http://video.google.com> ou 

<http://www.youtube.com>.   

 

ATIVIDADE 16 – Recurso sonoros (músicas e áudio) 
 

Em grupo: 

a)  Selecionar a letra de uma música que tenha relação com o tema  de pesquisa; 

b)  fazer uma análise da letra da música selecionada;  

c)  disponibilizar as letras impressas aos demais grupos; 

d)  identificar elementos de linguagem figurada utilizados no texto das músicas 

selecionadas;  

e)  interpretar os textos musicais relacionando-os com o tema de pesquisa; 

f)  fazer uma síntese da cada música, tendo em mente alguns itens, como o modo 

como o tema alcoolismo é tratado e como o compositor se refere ao tema; 

g)  relatar aos colegas suas conclusões, explicando-as e discutindo-as 

h)  relacionar as informações dos textos produzidos  com as obtidas na análise das 

músicas. 

 

SUGESTÕES 

Por meio de site de busca se podem encontrar diversos sites que disponibilizam 

músicas em MP3 para audição. Caso seja permitido fazer Download (baixar) do 

arquivo, é possível transferi-lo para o computador.  

 

 

Existem softwares que explicam, reproduzem ou simulam um fenômeno ou 

um comportamento, permitindo, assim, demonstrar aos alunos, de forma geralmente 

interativa, a dinâmica de determinados fenômenos, além de experimentar os efeitos 

da manipulação dos diferentes fatores que interferem no fenômeno de forma segura 

(PARANA, 2010a).  

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/20511
http://www.youtube.com/
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=download*&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.baixaki.com.br%2F&ei=wtZJUIv4KY3W9ATA5YC4Dw&usg=AFQjCNGtlqH09GQi-g4wFphkT2ijoSd8lg
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=download*&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.baixaki.com.br%2F&ei=wtZJUIv4KY3W9ATA5YC4Dw&usg=AFQjCNGtlqH09GQi-g4wFphkT2ijoSd8lg
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ATIVIDADE 17 – Recurso de simulação e Animações 
 

Em grupo: 

a)  Pesquisar no portal Dia a Dia Educação ou em outros sites jogos educativos, 

infográficos e animações que possam explicar melhor o tema de pesquisa; 

b)  pesquisar em laboratórios virtuais educativos de universidades ou em outros 

órgãos simuladores que tratam do tema.  

 

 

11.3 INDICAÇÕES DE SIMULADORES E ANIMAÇÕES 

 

 

1. Simulação “A ação do álcool no sistema nervoso central”, disponível em: 

<http://www.virtual.epm.br/material/depquim/animacoes.htm#>, cujo autor é o 

Professor Dr. Claudio Jerônimo da Silva da Unidade de Álcool e Drogas da 

UNIAD/UNIFESP.  

  

2. Simulação “efeitos do álcool no motorista”, disponível em 

<http://www.atividadeseducativas.com.br/atividades/1772_efeitosdoalcoolnadirec

ao/1772.php>. Clicando-se sobre a garrafa é possível definir a quantidade de 

álcool desejada e depois tentar dirigir um carro pela estrada.  

 

3.  Jogo Simulador efeito do álcool nos motoristas. Pode ser acessado no site 

<http://www.jogarjogogratis.com.br/jogos-de-humor/simulador-efeito-do-alcool-

nos-motoristas/>. Nesse simulador se poderão calcular a quantidade de bebida 

alcoólica ingerida, o efeito colateral causado na pessoa e o tipo de infração de 

trânsito se está violando.  

 

ATIVIDADE 18 – Sistematizando as produções textuais- Produção coletiva 
 

Em grupo: 

Exercitar a possibilidade de aprender a trabalhar em parceria, produzindo  um texto 

coletivo com base nas produções dos diferentes grupos.  

 

http://www.virtual.epm.br/material/depquim/animacoes.htm
http://www.atividadeseducativas.com.br/atividades/1772_efeitosdoalcoolnadirecao/1772.php%3e
http://www.atividadeseducativas.com.br/atividades/1772_efeitosdoalcoolnadirecao/1772.php%3e
http://www.jogarjogogratis.com.br/jogos-de-humor/simulador-efeito-do-alcool-nos-motoristas/
http://www.jogarjogogratis.com.br/jogos-de-humor/simulador-efeito-do-alcool-nos-motoristas/
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12 AVALIAÇÃO  

 

 

Todos os envolvidos no processo de aprendizagem colaborativa farão 

avaliação de cada fase, considerando os pontos positivos e as dificuldades 

encontradas em cada momento por meio de discussão dialógica e da observação 

direta dos registros pessoais no diário de aula, durante a elaboração das produções, 

textuais e na apresentação dos trabalhos individuais e em grupo. 
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13 A IMPORTANCIA DO TRABALHO COLABORATIVO E O USO DA INTERNET 

 

 

O acesso ao conhecimento e, em especial, à rede informatizada, desafia o 

docente a buscar novas metodologias para atender às exigências da sociedade 

(MORAN, 2000). Tal afirmação eleva a responsabilidade do professor de fornecer a 

seus alunos conteúdos expressos no currículo escolar,e, a partir destes, mediar o 

processo de aprendizagem com metodologia específica, estratégias de ensino e os 

mais diversos recursos didáticos possíveis, entre os quais as tecnologias 

educacionais, pois nisso consiste o processo de ensino (PARANÁ, 2010a). 

A metodologia da aprendizagem colaborativa na pesquisa escolar e a 

utilização da Internet com critério podem se tornar um instrumento significativo no 

processo educativo como um todo, uma vez que propiciam a criação de ambientes 

ricos, motivadores, interativos e colaborativos (BEHRENS, 2000).   

Entendemos que a aprendizagem cooperativa/colaborativa contribui para a 

ampliação do raciocínio, o desencadeamento de novas ideias e soluções, para uma 

maior capacidade de estabelecer relações entre a aprendizagem individual ampliada 

e para a interação com o grupo, e que promove o pensamento criativo, “aumentando 

o número de ideias, sentimentos de estimulação alegria, e de expressão em busca 

de soluções criativas” (GIANOTTO, 2008, p. 81). 
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APÊNDICE A 

 

 

DELIMITANDO SUA PESQUISA 

Assunto/ questão / problema  

 Foco da questão  

Grupo de palavras-chaves que auxiliem na 
compreensão do assunto 

 

Localize o tema no tempo e no espaço (delimitação) 
 
 

Quando/intervalo de tempo: 

Onde: 

Levantamento de fontes/recursos a serem utilizados 
 
 

Nome do site pesquisado: 

Endereço eletrônico 

Autor do site: 
De acordo com o recurso pesquisado 
a que considerar: 
Imagens: Fotógrafo ou nome do estúdio: 
Músicas: Compositor/Intérprete/ 
Duração: Vídeos: Autor (diretor, 
produtor, realizador, roteirista): 
Local: Produtora e distribuidora: 

Licença de uso: 

Data de acesso: 

Liste as tarefas/cronograma da pesquisa 
 

 

Leia e anotar dados  

Analise o que foi coletado em relação ao foco da 
pesquisa 

 

Selecione e faça o fichamento das informações 
mais relevantes 

 

Escrever seu texto procurando usar os dados 
coletados a fim de responder à pergunta feita 
inicialmente  

 

 

 Fonte: Adaptado a partir das sugestões elencadas por Araújo (2007). 


