
O DIÁRIO DE BORDO 

A noção de diário de bordo já remonta há alguns séculos. A sua 

origem relaciona-se com a navegação marítima. Antigamente, para além da 

bússola, entre outros elementos, as bitáculas (espécie de armário vidrado) 

dos navios continham um diário de bordo: um caderno que permite à 

tripulação  registar/anotar  tudo aquilo que acontece ao longo de uma 

viagem, isto é, todas as informações que sejam relevantes. O diário de 

bordo, também conhecido como caderno de campo, também é usado  em 

outras áreas. Os cientistas, a título de exemplo, costumam usá-lo para 

tomar notar e explicar os processos que vão adotando durante as suas 

pesquisas e investigações, e para partilharem as suas experiências com 

outros peritos. Servem, de alguma forma, de relatórios.   

Nas feiras de ciências, o diário de bordo é um  item essencial para a 

apresentação dos resultados da pesquisa. O Diário de Bordo é um caderno 

ou pasta no qual o estudante registra as etapas que realiza no 

desenvolvimento do trabalho. Desde o momento em que foi feita a 

tempestade de ideias, a escolha da pergunta e o ajuste para que a pergunta 

atenda os critérios de uma pergunta científica. Também é importante 

colocar o plano de pesquisa registrado no diário de bordo. É um caderno 

que serve para anotações sobre tudo o que diz respeito ao seu projeto, seja 

algum artigo que você tenha lido, um experimento que tenha realizado ou 

uma entrevista com um especialista na área em que você está pesquisando 

Este registro deve ser detalhado e preciso, indicando datas e locais de todos 

os fatos, passos, descobertas e indagações, investigações, entrevistas, 

testes, resultados e respectivas análises. Como o próprio nome diz, este é 

um diário que será preenchido ao longo de todo o trabalho, trazendo as 

anotações, rascunhos, e qualquer ideia que possa ter surgido no decorrer do 

desenvolvimento do projeto. Ou seja, tudo mesmo. O diário não precisa e 

nem deve ser realizado no computador, e as anotações  manuais devem ser 

feitas em um caderno de capa dura. Seu caderno de campo é um 

DOCUMENTO OFICIAL, sendo que ele é uma das provas de que este 

projeto é seu e foi realizado nas datas colocadas no caderno. Você deve 

escrever nele tudo o que está fazendo no projeto nas datas em que isso 

ocorreu. Ele é um item obrigatório para sua participação nas feiras de 

ciência e é um dos critérios de avaliação apresentado durante a Feira. 

  

 



 

 

Perguntas frequentes sobre o diário de bordo. 

O caderno  deve ter espiral ou ser do  tipo brochura? Deve ser do tipo brochura com 

capa dura. 

Deve ser digitado ou escrito a mão? Deve ser escrito a mão, não deve nem precisa ser 

digitado. 

O que devo colocar na primeira página? Deve colocar as informações básicas: Nome 

da escola, nome dos alunos, título do projeto ( que deve ser colocado só no final, pois 

as vezes muda), nome do orientador, cidade, ano. 

Devo passar a limpo ou manter todas as informações originais? Nunca passe a limpo. O 

diário de bordo deve conter todas as informações originais, mesmo se tiver dado 

errado alguma coisa, o registro deve ser mantido, mostrando que o trabalho foi 

evoluindo e os erros foram sendo corrigidos. 

As páginas do caderno devem ser enumeradas  ou não? È importante numerar as 

páginas para que o registro seja feito em ordem cronológica e para facilitar a 

localização. 

É indispensável que todo o registro contenha no início o local e a data? Sim.  Sempre 

que for fazer uma nova anotação coloque o local e data. 

È necessário registrar todas as informações sobre o projeto? Como o nome diz é um 

diário e, portanto, as anotações devem ser frequentes, com todas as etapas e detalhes 

da pesquisa. 

Precisa da  assinatura de quem escreveu as anotações? È sempre bom, pois em caso de 

dúvida fica fácil consultar o autor do registro. 

Posso fazer minhas anotações de lápis? Não. As anotações devem ser sempre feitas de 

caneta esferográfica. 

Quando as anotações não forem de minha autoria devem ter, ao final do registro, o autor 

e a bibliografia de onde foram retirados tais dados? Sim, todas as anotações referentes 

à pesquisa bibliográficas devem ser anotadas em forma de fichamento, com as 

referências bibliográficas. 

Posso deixar páginas em branco entre as páginas escritas? Não. As anotações devem ser 

sequenciadas e não devemos deixar páginas em branco. 

 


