Revista júnior de investigação

adolesciência
R EALIZAÇÃO DO TRABALHO

Algumas sugestões de operacionalização

O percurso

Ter uma ideia – pode ser a parte mais difícil, mas também um estimulante desafio.
Qualquer tema serve, por isso é importante escolher algo que verdadeiramente interesse ao
aluno e verificar, em seguida, que tipo de texto se adequa ao tema e trabalhos a
desenvolver. Será importante consultar a secção relativa aos tipos de trabalhos que esta
revista aceita.
Investigar sobre o tema escolhido – esta é uma fase muito importante. Não pesquisar
bem e selecionar locais pouco fiáveis pode conduzir à apresentação de ideias erradas e à
rejeição do artigo pelos editores. Em anexo a este documento e no site da revista poderão
ser encontradas algumas indicações sobre as fontes digitais a utilizar e a avaliação da sua
fiabilidade.
De qualquer modo há algumas fontes que devem ser evitadas: blogues e páginas pessoais,
cujo autor não prove ser especialista na matéria; sítios wiki (que podem ser muito
informativos, mas transmitir também muitas informações erradas); romances históricos e
filmes.
Escrever o artigo – não é tão difícil com o inicialmente possa parecer. Fazer um plano do
que se vai escrever (ver instruções relativas a esse tipo de trabalho) e dividir o texto em
pequenas partes, ir relendo o que se vai escrevendo e efetuando as alterações necessárias é
muito importante..
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Cuidar o estilo: utilizar um registo cuidado; não usar calão, a não ser que o assunto em
causa o justifique; preferir a voz ativa à passiva; utilizar os tempos verbais adequados (num
relatório, será preferível utilizar o pretérito)
Há um documento em Word que pode ser usado e que facilita o trabalho no que diz
respeito ao formato e estrutura, que pode ser descarregado no sítio da revista. A redação
da introdução e da conclusão ajudarão também a delimitar as ideias importantes do
trabalho. Na revisão final pode ser usada a grelha de verificação disponibilizada em
anexo a este documento e no site da revista que permitirá detetar eventuais falhas.
Adicionar imagens – este é um aspeto muito importante dado que torna mais atrativo o
texto, mas é conveniente recordar que não devem ser usadas imagens que estejam
protegidas contra cópia. Podem, então ser usadas imagens próprias ou retiradas de
domínios públicos. Neste último caso, é importante verificar se a imagem pode ser usada e
colocar o seu URL Pode também fazer-se um link para a imagem que se encontra na
internet no caso de ela estar protegida e não puder ser usada. Qualquer imagem que não
esteja bem identificada será removida.
Formatar o trabalho de acordo com as indicações – deve ser utilizado o modelo
disponibilizado em Word, que pode ser descarregado do site da revista.
Identificar autor(es) – Escrever algumas linhas sobre o(s) autor(es)
Submeter o artigo: Terminado e guardado o artigo, resta submetê-lo (ler a secção
referente à submissão de artigos, onde é explicado em pormenor o modo como se deve
proceder) e aguardar notícias.
Manter-se em contacto – depois de submeter o artigo, é essencial estar atento ao
endereço de correio eletrónico que foi indicado como modo de contacto, pois este será o
meio de informação sobre o percurso que o artigo fará e a decisão sobre a sua publicação.
Pode, também, ser pedido que sejam efetuadas algumas alterações e este período não será
muito alargado.
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