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Modelo a seguir na elaboração de um trabalho: 

 

1. Capa 

2. Folha de rosto 

3. Índice 

4. Introdução 

5. Desenvolvimento 

6. Conclusão 

7. Bibliografia 

8. Anexos 

 

 

 

1. Capa 

 

 Deve conter a identificação da instituição, o título do trabalho, o nome do (s) autor(es), o local 

e o ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificação da Escola 

 

 

Título do trabalho 

Autor(es) 

 

Local 

Ano 



2. Folha de Rosto 

 

        Deve conter todos os elementos de identificação: nome(s) do(s) autor (es), nome do       

        professor(a), local e data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Índice 

 

         Deve apresentar os capítulos e subcapítulos do trabalho, com as respetivas   

         páginas. Exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificação da Escola 

Título do trabalho 

Nome do Autor(es)_________ 

Nº _____ 

Ano___       Turma____ 

Disciplina:___________ 

Professor(a)___________ 

Data de Entrega:________ 

 

 

Índice 

Introdução                                                   3                                                                                                                   

 

1. A Democracia Ateniense                         4 

  1.1. Origens                                               5 

  1.2. Fundamentos                                      8 

  1.3. Limites e contradições                      11 

 2. A Arte Grega                                         13 

  2.1. Arquitetura                                        14 

  2.2. Escultura                                           18 

  2.3. Pintura                                               22 

 

Conclusão 

Bibliografia 

Anexos 

 

 



4. Introdução 

           A introdução é uma pequena apresentação do trabalho. Deves explicar o que vais fazer  e 

como, mas de forma resumida. 

           Eis alguns aspectos que poderás referir: 

           O tema é … 

           Foi escolhido porque... 

           O que se pretende tratar é … com o objetivo de … 

 

5. Desenvolvimento 

           Nesta parte deves apresentar o tema e desenvolvê-lo de acordo com os diferentes 

aspetos que pretendes abordar. 

 

6. Conclusão 

          Na conclusão podes resumir as ideias mais importantes do trabalho, expor dúvidas que 

continuem a existir, registar as tuas opiniões sobre o trabalho e o modo como o  realizaste, as 

dificuldades sentidas … 

 

 

7. Bibliografia 

         A lista de obras/materiais consultados para a redação do trabalho deve ser ordenada 

alfabeticamente por autores. 

 

         Algumas regras para a elaboração da bibliografia: 

 Indicar os autores (em maiúsculas) por ordem alfabética; 

 O título da obra começa por maiúsculas e aparece em itálico; 

 Deve indicar -se a edição, o local de edição, a editora e o ano de publicação (por esta  

ordem e separados por vírgulas); 

 No caso de uma obra com mais de dois autores, deve referir-se o nome do primeiro seguido 

de et al. , expressão latina que significa “ e outros”; 

Importante: 

 Redige o trabalho usando um discurso pessoal, evitando a cópia 

        dos textos consultados; 

 Procura ser criativo e original 



 Quando não há data, indica -se s.d.; 

 Quando falta o local, usa -se s.l; 

 Quando a informação é retirada de uma revista, na indicação bibliográfica devem constar os 

seguintes elementos: autor, “ título do artigo” entre aspas, seguido da preposição latina in + 

nome da revista, em itálico, indicação do volume ou número, local de publicação, editora, mês 

e ano (por esta ordem e separados por vírgulas); 

 A apresentação da indicação bibliográfica pode fazer -se pelos sistemas autor – obra ou 

autor – data. 

 

Exemplos: 

Autor - Obra Autor - Data 

Livros 

 

TORRADO, António, Da rua do contador para a 

rua do ouvidor, Porto, Edições Asa,2004 

 

CINTRA, Lindley; CUNHA, Celso, Gramática de Português 

Contemporâneo, Lisboa, Livraria 

Figueirinhas, 1985 

 

 

 

TORRADO, António (2004), Da rua do contador 

para a rua do ouvidor, Porto, Edições Asa 

CINTRA, Lindley; CUNHA, Celso (1985), Gramática 

de Português Contemporâneo, Lisboa, Livraria 

Figueirinhas 

 Revistas 

 

Cuiça, Pedro,” O que aconteceu à gruta do Zambujal”, in 

Fórum Ambiente, nº43,10/97 

 

 

 

Cuiça, Pedro (1997), “O que aconteceu à gruta do 

Zambujal”, in Fórum Ambiente, nº43, 10/97 

 

Internet 

 

Deves incluir na tua bibliografia as pesquisas feitas na Internet, indicando os sites consultados: autor, “ título 

do texto ou artigo” entre aspas, título da página em itálico, data do texto (se existir), data da consulta, 

endereço da página. 

Exemplo: 

CAMPOS, Inácio Filipe, “ O Cybervoyerismo” Vício: No limite da dependência, 2000 (consultado em 

04/04/01), www.vicio.org/cyber 



 

 

8. Anexos 

        O trabalho pode ser enriquecido com anexos, em que se podem incluir, por exemplo, 

         imagens, fotografias, recortes, outros documentos … 

         ________________________________________________________________ 

 

Sugestões de apresentação: 

 Os diversos capítulos do trabalho devem ser claramente separados, ou seja, identificados 

pelo seu título e apresentados na ordem referida no índice. A mudança de capítulo deve 

implicar o início de uma nova página. 

 A paginação deve ser feita em cima à direita ou em baixo ao meio. A primeira página a ser 

numerada é a página da introdução, embora se contem as antecedentes. 

 É aconselhável um espaçamento entre linhas de 1,5 espaço, podendo-se deixar também um 

espaço maior entre parágrafos ou, em alternativa, começa-los um pouco mais à frente em 

relação ao resto do texto, para uma leitura ou correção mais fáceis. 

 O texto deve surgir alinhado tanto do lado esquerdo como do lado direito (formatação em 

justificado) 

 As margens devem ter, no mínimo, 2,5 cm à esquerda, 2 cm à direita e 1,5cm em cima e em 

baixo. 

 O tamanho da letra deve ser uniforme ao longo de todo o trabalho. 

      Exemplo: 18 para títulos, 12 para os textos e legendas e 10 para conteúdos dentro das 

grelhas ou quadros. 

 Devem ser evitados erros ortográficos, de concordância, de pontuação ou acentuação, 

sendo aconselhável uma leitura atenta do trabalho antes da sua entrega. 

 

 

 

 

Esta informação está conforme os seguintes documentos: 
Norma portuguesa 405 
AZEVEDO, Carlos A. Moreira; AZEVEDO, Ana Gonçalves, Metodologia Científica. 
Contributo Práticos para a Elaboração de Trabalhos Académicos, 7ª ed.,Porto,2004 

 


