
As partes de um trabalho 
 
 
 

- Identificação da Escola; 
- Disciplina a que o trabalho se destina; 
- Título do trabalho; 
- Identificação de quem o realizou (nome 
(s), ano, turma;  
- Local e data; 
- Imagem expressiva relacionada com o 
tema.  
 

 
- Contém os títulos principais e a indicação 
da página em que se encontram. 

(Exemplo) 

 

Introdução ……………..…...………. 3
Desenvolvimento .................... 4
Capítulo 1 …………..…........…..... 4
        1.1. …………………..….…..….. 5

   1.2. ………………….….………… 7
        1.3. ………………..…….….....…9
Capítulo 2 ………………….………. 10
        2.1. ……………….…...…….… 11
        2.2. ..............………..……..  12
        2.3. ………………………..…..  14
Conclusão ………...............…... 16
Bibliografia .…........................ 18

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ Identificação do tema do trabalho. 
§ Razões que levaram à abordagem do 

tema. 
§ Aquilo que se pode encontrar no 

trabalho.  
§ Para realizar este trabalho, vou 

consultar... vou fazer entrevistas...  
 
 
 
 

§ Construo vários capítulos e 
subcapítulos. 

§ Insiro imagens, esquemas e gráficos 
nos locais certos, sem esquecer as 
legendas. 

§ Se houver citações, estas devem ser 
evidenciadas “entre aspas” e tenho de 
referir as fontes.  

 
    
 
 
§ Apresento as conclusões do trabalho. 
§ Exprimo a minha opinião sobre o tema 

e sobre o modo como realizei o 
trabalho.  

§ Refiro o que aprendi ao fazer o 
trabalho. 
 

CAPA   

 

 

SUMÁRIO   

 

 

INTRODUÇÃO   

 

 

DESENVOLVIMENTO 
 

 

 

 

CONCLUSÃO   

 

 

 

 
 
 
 
 

§ Lista de documentos consultados para 
fazer o trabalho, apresentada por 
ordem alfabética, de apelidos (dos 
autores) ou títulos (no caso de obras 
anónimas). 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
 

Livros – Autor (APELIDO, Nome)– Título 
do livro: Editora. ISBN  

(Exemplo) 
 STEINBECK, John – A Pérola: Editora Livros do 
Brasil. ISBN 978-972-38-2827-6  
 
Páginas da internet – Autor (APELIDO, 
Nome) – Título da página. [Em Linha]. 
[Data de consulta]. Disponível em: 
Endereço eletrónico  
 

(Exemplo) 
Biblioteca André Soares - Como Fazer uma 
bibliografia. [Em Linha]. [Consult. em 2011-
11-6]. Disponível em:  
http://beandresoares.webnode.pt  

 

NOTA: Podes fazer a bibliografia de forma automática 
no Word (consulta o guia no blogue da biblioteca). 
 
 
 
 
    

BIBLIOGRAFIA   

 

 



	 C	

	

	

1º e 2º CICLO	

	

	

	

	

	

	

	

	

É CONSTITUÍDO POR: 

1. Capa 
2. Sumário 
3. Introdução 
4. Desenvolvimento 
5. Conclusão 
6. Bibliografia 

 

	

 

 

Se for um trabalho narrativo (tipo 
livro): 

– O texto: letras fáceis: Arial, Calibri..., 
tamanho 12; espaço entre linhas: 1 
1/2  

– Títulos e subtítulos:  deverão ser 
salientados (a outra cor, com letra de 
tamanho maior ou a negrito); 

– Margens: superior e inferior = 2,5 cm; 
direita = 2 cm; esquerda = 3 cm. 

– Texto justificado, sempre; 

– Numerar páginas, exceto a capa; 

– Legendar todas as figuras (fotografias, 
mapas, gráficos…). 

 

 

 

 

COMO COMO FAZER UM 
TRABALHO ESCRITO  

 

 

AZER UM TRABALHO ESCRITO  

 

 

Direitos de Autor 
§ Nas pesquisas deve evitar-se copiar e 

colar 

§ Respeitar os direitos de Autor 

§ Evitar o plágio (apropriar-se do 

trabalho de alguém como se fosse 

seu.) 

As expressões dos autores devem estar entre 
aspas. 

No Word, no fim da citação, clica em: 

Referências – “Inserir citação” e o tipo de fonte 
(Livro, Web site...) 

 

 Avaliação de sítios na internet 
Verifica: 
§ Autor do artigo, do texto... 
§ Data em que foi publicado 
§ Estabelecer uma comparação com 
outros artigos sobre o mesmo tema 
§ Bibliografia incluída 
§ Hiperligações 

 

 

COMO SELECIONAR INFORMAÇÃO 

 

COMO UTILIZAR A INFORMAÇÃO 

 

FORMATAÇÃO DO TRABALHO 

 


