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Elementos formais a ter em conta na estruturação de um trabalho:

Capa
Página de rosto
 Índice 
 Introdução
 Corpo do trabalho - desenvolvimento
 Conclusão
 Bibliografia
 Anexos
 Contra-capa

1. Capa - pode conter desenhos e imagens alusivas ao tema ou 
simples, só com os elementos essenciais:

              Nome da escola

             Título – centrado e destacado

                                                         Nome do autor - abaixo do título,

                                                     Localidade e data

2. Página de rosto - a seguir à capa, apresenta uma identificação mais detalhada 
do trabalho, mas sem imagens: nome da escola, área disciplinar, nome do 
professor, título do trabalho, nome dos autores, data e ano lectivo.
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COMO ESTRUTURAR UM TRABALHO ESCRITO
( Este guia pretende fornecer algumas orientações para a elaboração de um trabalho escrito, sem pretender ser um normativo ri

a ter em conta na estruturação de um trabalho:

pode conter desenhos e imagens alusivas ao tema ou apresentar-se 

centrado e destacado

abaixo do título, à direita ou centrado

apresenta uma identificação mais detalhada 
trabalho, mas sem imagens: nome da escola, área disciplinar, nome do 

título do trabalho, nome dos autores, data e ano lectivo.

3. Índice - lista de títulos, subtítulos, capítulos ou secções, segundo
se apresentam e com a indicação das páginas. 
de rosto que corresponde à página1, sendo que a paginação só aparece a partir 
da Introdução.

4- Introdução - Na introdução deverá pôr
importância do tema, apresentar-se os objectivos do trabalho e a forma como ele 
irá ser tratado (breve apresentação da estrutura).

5. Desenvolvimento - Nesta parte, deverá ser tratado o tema de forma ordenada,
subdividido por capítulos ou secções, redigido em texto e nunca por tópicos. 
Poderá ser ilustrado por imagens e enriquecido com citações dos autores 
consultados, sempre destacadas com aspas e referenciada
autor e obra (consultar ficha informativa Como fazer
custo copiar as fontes. Para isso, há que sublinhar as ideias principais, resumi
em anotações à margem, fazer pequenos resumos por palavras 
organizar as ideias e redigir o texto de forma clara, concisa e coerente. 

Índice

Introdução …………………

1. Fernando Pessoa ………

     1.1. Biografia ………

     1.2 O ortónimo …………

2. Os heterónimos …………

     2.1. Alberto Caeiro ……

     2.2. Ricardo Reis ……

     2.3 Álvaro de Campos

Conclusão……………………..…

Bibliografia……………

Anexos
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( Este guia pretende fornecer algumas orientações para a elaboração de um trabalho escrito, sem pretender ser um normativo rigoroso.)

lista de títulos, subtítulos, capítulos ou secções, segundo a ordem como
se apresentam e com a indicação das páginas. A numeração é iniciada na página 
de rosto que corresponde à página1, sendo que a paginação só aparece a partir 
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se os objectivos do trabalho e a forma como ele 
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parte, deverá ser tratado o tema de forma ordenada,
subdividido por capítulos ou secções, redigido em texto e nunca por tópicos. 

ser ilustrado por imagens e enriquecido com citações dos autores 
destacadas com aspas e referenciadas com o respectivo 

Como fazer Citações). Deve evitar-se a todo o 
que sublinhar as ideias principais, resumi-las 
pequenos resumos por palavras próprias, 

forma clara, concisa e coerente. 
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2.1. Alberto Caeiro …….……. 9
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6. Conclusão - Consiste num resumo breve das ideias apresentadas no 
desenvolvimento, acompanhadas da opinião pessoal .

8. Bibliografia - consultar ficha informativa Como fazer Referências Bibliográficas

9. Anexos - Apresentam-se no final do trabalho, separados por uma folha com a
indicação Anexos. Incluem informação e documentos que possam contribuir para
uma melhor compreensão do trabalho: mapas, gráficos, inquéritos,
Devem ser numerados e legendados.

FORMATAÇÃO

 Formato: A4

 Fontes : recomenda-se Arial com tamanho 11,Verdana com 
Times New Roman com tamanho 12. Tamanho 14 para
para as notas de rodapé.

 Espaçamentos: Corpo de texto justificado com espaçamento de 1,5cm

 Ilustrações (figuras, tabelas, gráficos...): devem ser legendadas com indicação
do tipo (fig.; tab.; gráf.) e número da ilustração, seguido do respectivo título ou 
descrição.

 Paginação - inicia-se na página de rosto, mas o número só aparece impresso a 
partir da introdução. Os anexos não são paginados.

 Cabeçalho e rodapé - no cabeçalho (formatado à direita) inclui
trabalho e no rodapé, o nº da página (formatado à direita).

Notas de rodapé - para associar anexos ao texto, juntar notas explicativas, 
referenciar fontes.
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NOTA:
A referenciação das fontes e das obras consultadas é absolutamente fundamental, 
sob pena de plágio. É considerado plágio não só quando se copia 
as ideias de outrem sem aspas e sem referenciação bibliográfica, mas também 
quando se retiram ideias de uma obra, dando
a fonte.
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A referenciação das fontes e das obras consultadas é absolutamente fundamental, 
sob pena de plágio. É considerado plágio não só quando se copia integralmente 
as ideias de outrem sem aspas e sem referenciação bibliográfica, mas também 
quando se retiram ideias de uma obra, dando-lhes nova redacção sem referenciar 
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Elementos formais a ter em conta na estruturação de um trabalho:



Capa

Página de rosto

 Índice 

 Introdução

 Corpo do trabalho - desenvolvimento

 Conclusão

 Bibliografia

 Anexos

 Contra-capa



1. Capa - pode conter desenhos e imagens alusivas ao tema ou apresentar-se simples, só com os elementos essenciais:

 (
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2007/2008
)

			              Nome da escola





			             Título – centrado e destacado









                                                          Nome do autor - abaixo do título, à direita ou centrado



                                                     Localidade e data





2.  Página de rosto - a seguir à capa, apresenta uma identificação mais detalhada do trabalho, mas sem imagens: nome da escola, área disciplinar, nome do professor, título do trabalho, nome dos autores, data e ano lectivo.



3. Índice - lista de títulos, subtítulos, capítulos ou secções, segundo a ordem como
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Índice
Introdução …………………
….
… 3
1. Fernando Pessoa ………
….
… 4
     
1.1. Biografia 
………
……
…
… 4
     
1.2 O ortónimo …………
.
…… 5
2. Os heterónimos …………
.
…
...
 8
     
2.1. Alberto Caeiro ……
.
……
.
 9
     
2.2. Ricardo Reis 
……
…
.....
…11
     2.3 Álvaro de Campos
…
…... 13
 Conclusão…………
…………..…
 15
Bibliografia……
………
……
..…
...
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Anexos
)se apresentam e com a indicação das páginas. A numeração é iniciada na página de rosto que corresponde à página1, sendo que a paginação só aparece a partir da Introdução.



























4- Introdução - Na introdução deverá pôr-se em evidência o interesse e a importância do tema, apresentar-se os objectivos do trabalho e a forma como ele irá ser tratado (breve apresentação da estrutura).



5. Desenvolvimento - Nesta parte, deverá ser tratado o tema de forma ordenada,

subdividido por capítulos ou secções, redigido em texto e nunca por tópicos. Poderá ser ilustrado por imagens e enriquecido com citações dos autores consultados, sempre destacadas com aspas e referenciadas com o respectivo autor e obra (consultar ficha informativa Como fazer Citações). Deve evitar-se a todo o custo copiar as fontes. Para isso, há que sublinhar as ideias principais, resumi-las em anotações à margem, fazer pequenos resumos por palavras próprias, organizar as ideias e redigir o texto de forma clara, concisa e coerente. 



6. Conclusão - Consiste num resumo breve das ideias apresentadas no desenvolvimento, acompanhadas da opinião pessoal .





8. Bibliografia - consultar ficha informativa Como fazer Referências Bibliográficas.



9. Anexos - Apresentam-se no final do trabalho, separados por uma folha com a indicação Anexos. Incluem informação e documentos que possam contribuir para

uma melhor compreensão do trabalho: mapas, gráficos, inquéritos, imagens, etc.

Devem ser numerados e legendados.



FORMATAÇÃO



 Formato: A4



 Fontes : recomenda-se Arial com tamanho 11,Verdana com tamanho11 ou Times New Roman com tamanho 12. Tamanho 14 para títulos e subtítulos e 10 para as notas de rodapé.



 Espaçamentos: Corpo de texto justificado com espaçamento de 1,5cm.

 Ilustrações (figuras, tabelas, gráficos...): devem ser legendadas com indicação

do tipo (fig.; tab.; gráf.) e número da ilustração, seguido do respectivo título ou descrição.



 Paginação - inicia-se na página de rosto, mas o número só aparece impresso a partir da introdução. Os anexos não são paginados.



 Cabeçalho e rodapé - no cabeçalho (formatado à direita) inclui-se o título do trabalho e no rodapé, o nº da página (formatado à direita).



Notas de rodapé - para associar anexos ao texto, juntar notas explicativas, referenciar fontes.







NOTA:

A referenciação das fontes e das obras consultadas é absolutamente fundamental, sob pena de plágio. É considerado plágio não só quando se copia integralmente as ideias de outrem sem aspas e sem referenciação bibliográfica, mas também quando se retiram ideias de uma obra, dando-lhes nova redacção sem referenciar a fonte.
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