FICHA DO ESTUDANTE

Anexo

FORMULÁRIO DE ESTUDO DE CASO
Nome:

Onde aconteceu?

Estudo de caso:
Que direitos são discutidos neste caso?

Quem está envolvido no mesmo?

O que aconteceu?

Quando aconteceu?

Porque aconteceu?

FICHA DO ESTUDANTE: QUEM ESTÁ
ENVOLVIDO?
Esta folha ajuda a identificar quem está envolvido no projeto e quem deve ser entrevistado.
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FICHA DO Estudante: desenvolvimento da história
Utilizando as informações reunidas e o conjunto das pessoas que poderão estar envolvidas, decidir o
que se quer aprofundar e como fazê-lo.

Por exemplo:

Desenvolver uma história particular de alguém sobre o tema

Consultar outros alunos e perguntar-lhes a opinião sobre
o tema
Consultar peritos ou especialistas e obter
mais informações sobre um caso

Consultar os cidadãos e as autoridades locais sobre um incidente específico
que haja ocorrido na sua localidade e que esteja relacionado com o projeto
Pedir apoio ou informações, às ONGs locais que estejam a trabalhar
sobre o tema do projeto

FICHA DE ESTUDANTE: ENTREVISTAS E
INVESTIGAÇÃO
Os repórteres do grupo preparam as entrevistas e todos colaboram na sua realização.

Podem realizar-se entrevistas fora da escola, usando o Skype, mail ou telefone, consoante a
forma escolhida para apresentar a pesquisa. Se o seu objetivo for o de consultar um grande
número de estudantes, então deve entrevista-los pessoalmente, ou se quiser fazer um vídeo,
será necessário certificar-se que se poderá encontrar “cara a cara” com a pessoa em questão !

Poderão realizar diferentes entrevistas, simultaneamente, subdividindo-se em grupos

