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GRELHA DE VERIFICAÇÃO - ENTREVISTA
ENTREVISTA
1. PESQUISA

2.

3.

4.

5.

Observei o modelo, disponível no site da revista, do trabalho que ia redigir.
Fiz uma pesquisa acerca do entrevistado e dos temas a abordar.
Assegurei-me que os factos/dados/ideias recolhidos eram verdadeiros.
Verifiquei se as páginas da internet onde recolhi as informações cumpriam os
requisitos necessários que as tornam credíveis (ver grelha de avaliação das
páginas da internet).
1.5.
Identifiquei as fontes em que me apoiei na pesquisa.
PLANIFICAÇÃO
2.1.
Organizei a informação recolhida.
2.2.
Preparei as questões a colocar.
2.3.
Contactei previamente o entrevistado.
2.4.
Informei o entrevistado sobre os assuntos a abordar.
2.5.
Preparei o material a utilizar durante a entrevista (gravador, máquina
fotográfica e bloco).
REALIZAÇÃO DA ENTREVISTA
3.1. Ouvi atentamente o entrevistado.
3.2. Tomei notas que me auxiliaram na realização da tarefa.
3.3. Tirei uma fotografia do entrevistado.
REDAÇÃO
4.1.
Apoiei-me na planificação efetuada.
4.2.
Apoiei-me no modelo que apresenta a estrutura e características deste tipo de
trabalho.
4.3.
Redigi uma abertura na qual apresentei o entrevistado e justifiquei o interesse
da entrevista (100 a 200 palavras).
4.4.
Coloquei no final do texto os dados de identificação do autor pedidos.
4.5.
Não adulterei o pensamento do entrevistado.
4.6.
Eliminei as respostas que transmitiam informação repetida.
4.7.
Evitei iniciar respostas pelos mesmos termos das perguntas.
4.8.
Eliminei marcas de oralidade e expressões em calão.
4.9.
Marquei com reticências a ausência de resposta.
4.10. Utilizei um discurso cuidado.
4.11. Respeitei as regras referentes à legendagem de quadros/tabelas/imagens.
4.12. Respeitei a dimensão exigida para este tipo de texto (entre 800 e 2000
palavras).
4.13. Organizei de forma lógica as ideias do texto.
REVISÃO
5.1.
Reli o texto atentando na organização das ideias.
5.2.
Evitei repetições desnecessárias.
5.3.
Verifiquei a organização dos parágrafos.
5.4.
Fiz a correção ortográfica.
5.5.
Observei as regras de sintaxe e pontuação.
5.6.
Confirmei a adequação do discurso.
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