
 

 

Apresentação de um 

trabalho Escrito 

 
Orientações  gerais 

 

 

Normas de Construção de uma Pági-

na de Trabalho, em computador. 
 Estas são as normas sugeridas pela bibliote-

ca  que deverás seguir para correção e uniformiza-

ção dos trabalhos. 

  Após a conclusão do trabalho e antes de 

realizares o Índice, deves verificar toda a parte grá-

fica do trabalho: 

- Fazer correção ortográfica, para que o trabalho 

não tenha erros, incorreções, etc. (ou partes em bra-

sileiro...) 

- Prestar especial atenção: 

. ao alinhamento do texto que deve estar justificado; 

 
 

. ao tipo de letra que deverá ser sempre o mesmo e 

legível (propomos Times New Roman ,tamanho 12 

ou Arial, tamanho 11 ); 

. ao tamanho da letra que deverá ser o mesmo em 

todo o trabalho, à exceção dos Títulos e Sub Títulos 

(propomos Arial , tamanho 16 ou 18); 

. à paginação e à largura das margens; 

.ao espaçamento entre as linhas que deverá ser 1,5; 

 

. à marcação clara dos parágrafos utilizando o botão 

do lado esquerdo do teclado (| ); 

. à colocação da ilustração/imagem de forma ade-

quada, formatando-a (clica no lado direito do rato, 

escolhe formatar imagem, esquema e escolhe o esti-

lo de moldagem que pretendes); 

- Para salientares títulos, frases ou palavras, utiliza 

o Negrito. 

 

 
 

Escola Secundária com 3ºciclo de Molelos 

Sempre que necessitares de 

auxílio neste âmbito solicita ajuda 

na tua biblioteca 



 

 Sempre que desejares apresentar um tra-

balho escrito deves ter em atenção, não só o seu 

conteúdo, mas também o aspeto formal. 

 Qualquer trabalho deve ser constituído 

pelas seguintes partes: 

 

CAPA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na capa podes, se achares conveniente, 

inserir uma imagem logo a seguir ao título do tra-

balho mas, tem atenção ao seu tamanho, para que 

não retire importância ao título. 

 

ÍNDICE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  A Conclusão, a Introdução e o Índice são 

as últimas partes do trabalho a serem feitas. 

 Quantas vezes já andaste à luta com o alinha-

mento dos pontinhos do índice? É muito fácil resol-

ver! Clica 2 vezes com o botão do lado esquerdo do 

rato na barra de tabulação. Seleciona o alinhamento à 

esquerda e o carácter de preenchimento que tem os 

pontinhos (2...) e clica no OK.  

 

 

 

 

 Escreve o teu índice, o número das páginas e 

clica na tecla que utilizas para fazer os parágrafos que 

se encontra no lado esquerdo do teu teclado (| ). 

 

INTRODUÇÂO: 

Apresentação de um Trabalho Escrito 

Agrupamento de Escolas de Tondela 

Cândido de Figueiredo 

Escola Secundária de Molelos 

 

Disciplina de... 

 

Título do Trabalho 
 

 

Trabalho realizado por: 

… 

  

Conclusão 
 

    O autor deve dar a sua opinião 

sobre o trabalho que realizou e 

expor as conclusões a que chegou.  
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1. Título do Capítulo… 

 
1.1. Sub Título 
-Constitui a parte central do trabalho; 

  

-Convém ser redigido e ilustrado com 

cuidado, tendo como base os conhe-

cimentos e as informações recolhidas 

durante a pesquisa;  

 

-O tema deverá ser abordado sequen-

cialmente em capítulos (e sub capítu-

los, caso se justifique), apresentados 

separadamente. 

DESENVOLVIMENTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONCLUSÂO: 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA:  

 Consulta o folheto “Normas de 

Referenciação Bibliográfica” para te orien-

tares na elaboração da Bibliografia e, se 

necessitares, solicita ajuda na Biblioteca. 

 

ANEXOS:  

 

Introdução 
 

    Explica, em traços gerais, qual o 

objetivo fundamental do trabalho: 

 

- De que trata; 

 

- Por que razão foi feito; 

 

- Como foi feito (linhas orientadoras 

do mesmo) e sua justificação; 

 

- Com que objetivo foi feito; 

 

Anexos 
 

    Podem incluir documentos que 

serviram de apoio ao trabalho, 

gráficos, mapas, quadros, gravu-

ras, tabelas, etc. 


