strução de uma Págio, em computador.

rmas sugeridas pela bibliotepara correção e uniformiza-

usão do trabalho e antes de
es verificar toda a parte grá-

Sempre que necessitares de
auxílio neste âmbito solicita ajuda
na tua biblioteca

gráfica, para que o trabalho
eções, etc. (ou partes em bra-

ão:
to que deve estar justificado;

Apresenta
trabalho

everá ser sempre o mesmo e

es New Roman ,tamanho 12

Orientaçõ

que deverá ser o mesmo em

ção dos Títulos e Sub Títulos

nho 16 ou 18);

a das margens;

as linhas que deverá ser 1,5;

parágrafos utilizando o botão

clado (| );

ação/imagem de forma ade-

clica no lado direito do rato,

m, esquema e escolhe o esti-

etendes);

os, frases ou palavras, utiliza
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Apresentação de um Trabalho Escrito

desejares apresentar um traer em atenção, não só o seu
m o aspeto formal.
abalho deve ser constituído
s:

Quantas vezes já andaste à luta com o alinhamento dos pontinhos do índice? É muito fácil resolver! 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.

ento de Escolas de Tondela
ndido de Figueiredo
Escola Básica LD
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1.1. Sub Título
-Constitui a parte centr
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ulo do Trabalho

des, se achares conveniente,
logo a seguir ao título do tração ao seu tamanho, para que
a ao título.

1. Título do Ca

-Convém ser redigido e
cuidado, tendo como b
cimentos e as informaç
durante a pesquisa;

Disciplina de...

balho realizado por:
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DESENVOLVIMENTO:

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 (| ).

CONCLUSÂO:

C

O autor de
sobre o trab
expor as conc

INTRODUÇÂO:

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;

BIBLIOGRAFIA:
Consulta o folheto
Referenciação Bibliográfica”
tares na elaboração da Bib
necessitares, solicita ajuda na
ANEXOS:

Podem in
serviram de
gráficos, ma
ras, tabelas,

