Em primeiro lugar, preciso de responder a perguntas como:
o por que motivo escolhi este tema?
o o que espero descobrir/ provar/ aprender?
A resposta a estas perguntas vai permitir-me

Enumerar subtemas
e assim estruturar o trabalho

Redigir um
pequeno texto (Introdução)

A seguir, consulto livros, jornais, Internet, CD ROMs… Quando
faço a consulta, antes de mais nada, tenho que compreender o que
leio e depois guardo APENAS a informação relacionada com o
tema/ subtemas do meu trabalho.
Agora que já estruturei o trabalho, já expliquei, na Introdução, o que
pretendo com ele e já seleccionei a informação, vou começar a
redigir a 2ª parte – o Desenvolvimento.
o Devo evitar períodos longos e não esquecer de consultar o
dicionário, em caso de dúvida, sobre a ortografia ou
significado de alguma palavra.
o Posso ilustrar o trabalho e legendar as figuras.
Por fim, a Conclusão, onde posso:
o dar a minha opinião;
o mostrar como o trabalho me ajudou a descobrir algo mais
sobre o tema.
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