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GRELHA DE VERIFICAÇÃO – RELATÓRIO DE VISITA
Relatório de visita de estudo
1.

2.

3.

4.

PESQUISA
1.1.
Observei o modelo, disponível no site da revista, do trabalho que ia redigir
1.2.
Fiz uma pesquisa acerca do assunto a abordar
1.3.
Assegurei-me que os factos/dados/ideias eram verdadeiras
1.4.
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.
Selecionei os dados
2.2.
Esquematizei as ideias
REDAÇÃO
3.1.
Apoiei-me na planificação efetuada
3.2.
Apoiei-me no modelo que apresenta a estrutura e características deste tipo de
trabalho
3.3.
Redigi uma introdução, na qual indico a razão pela qual a atividade foi feita e
em que se enquadra e o objetivo do relatório
3.4.
Fiz um resumo entre 80 e 100 palavras
3.5.
O resumo apresenta os objetivos, a metodologia e os resultados alcançados e a
importância e alcance desses resultados.
3.6.
No desenvolvimento, apresento as observações efetuadas e os conhecimentos
adquiridos; descrevo, interpreto e comento os vários pontos focados
3.7.
Explicito a importância dos conhecimentos obtidos e sua aplicação
3.8.
Na conclusão, refiro o interesse prático da visita e apresento algumas sugestões
perante a realização de uma atividade de replicação ou aprofundamento
3.9.
Respeitei as regras referentes à introdução de citações
3.10. Respeitei as regras referentes à introdução de referências
3.11. Introduzi pelos menos 3 referências bibliográficas
3.12. Respeitei as regras referentes à legendagem de quadros/tabelas/imagens
3.13. Respeitei as regras referentes à introdução de notas de rodapé
3.14. Apresentei a bibliografia no final do documento
3.15. Só coloquei na bibliografia as obras citadas ao longo do trabalho
3.16. Respeitei as normas de citação APA (American Psychological Association)
3.17. Respeitei a dimensão exigida para este tipo de texto (800 a 2000 palavras)
3.18. Organizei de forma lógica as ideias do texto
3.19. Selecionei o vocabulário adequado
3.20. Articulei corretamente as ideias utilizando os articuladores adequados
3.21. Produzi um texto predominantemente informativo
3.22. Utilizei um discurso cuidado
REVISÃO
4.1.
Reli o texto atentando na organização das ideias
4.2.
Evitei repetições desnecessárias
4.3.
Verifiquei a organização dos parágrafos
4.4.
Fiz a correção ortográfica
4.5.
Observei as regras de sintaxe e pontuação
4.6.
Confirmei a adequação do discurso

www.adolesciencia.ipb.pt
Luísa Diz Lopes – Vitor B. Gonçalves - 3 de Abril de 2013

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

