
_______________________________________________________________________________________________
Página 1 de 4

COMO ELABORAR UM TRABALHO CIENTIFICO

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

1. Capa
2. Página de rosto
3. Índice
4. Introdução
5. Corpo do trabalho – desenvolvimento
6. Conclusão
7. Bibliografia
8. Anexos
9. Contra-capa

1. CAPA
Serve para proteger o trabalho. Pode conter uma

ilustração relativa ao tema em estudo. Fazem parte da

capa os seguintes elementos:

 Identificação do Agrupamento

 Identificação da escola

 Identificação da disciplina

 Título do trabalho

 Identificação do autor

 Local e data

2. PÁGINA DE ROSTO
Folha que vem logo a seguir à capa e apresenta

uma identificação mais detalhada, mas sem ilustrações.

É a primeira página do trabalho, embora não deva ser

numerada. Da página de rosto fazem parte os seguintes

elementos:

 Nome da escola

 Disciplina

 Título do trabalho

 Nome do aluno

 Nome do professor

 Local e ano letivo

3. INDICE
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Os trabalhos devem apresentar índices (elemento obrigatório) que possibilitem a

localização dos temas e títulos, quadros, gráficos, tabelas, figuras, imagens e demais

elementos considerados relevantes no corpo

do texto. Os índices deverão ser apresentados

em folha(s) própria(s). O índice, sendo uma

apresentação global do trabalho, deve

apresentar os títulos e subtítulos da mesma

forma como aparecem no desenvolvimento do

trabalho, sendo numeradas todas as partes /

secções / capítulos e as suas outras

subdivisões, indicando, em todas as entradas,

o número da folha em que se localizam.

A ordem de apresentação dos índices deverá

ser:

 Índice geral (elemento obrigatório);

 Índice de figuras; imagens; gráficos; quadros; tabelas; etc. (elemento obrigatório);

O índice pode ser feito automaticamente, no processador de texto Word, a partir do separador

REFERENCIAS - INDICE

4. INTRODUÇÃO
Apresenta o tema a tratar.

 Justificação do tema, referindo a sua pertinência (interesse e importância).

 Apresenta os objetivos do trabalho.

 Metodologia utilizada (método de recolha e seleção da informação).

 Referência à estrutura e organização do trabalho.

5. DESENVOLVIMENTO
 Apresenta o conteúdo do trabalho, seguindo uma estrutura de títulos e subtítulos.

 A redação deve ser clara e objetiva, com fundamentação científica.

 As imagens, gráficos, quadros e tabelas devem ser claros, objetivos e estar devidamente

legendados e numerados. Caso sejam retiradas de livros, revistas, internet devem fazer

referência à fonte.

6. CONCLUSÃO
A conclusão do trabalho escrito (elemento obrigatório) deverá ser apresentada após a,

constituindo um texto sintético, promotor da reflexão final relativamente ao tema abordado. Deve

ser retomado o tema principal do trabalho, abordado na introdução, destacando os principais

aspetos e ilações que foram desenvolvidos no decurso do trabalho, avaliando de forma crítica,

reflexiva e fundamentada o modo como os objetivos inicialmente estabelecidos foram, ou não,

alcançados.

7. BIBLIOGRAFIA
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Apresentação de todas as fontes consultadas: livros, revistas, sites, de acordo com as normas

estabelecidas para a elaboração de referências bibliográficas.

8. ASPECTOS GRÁFICOS
8.1. PROCESSAMENTO DE TEXTO

O texto deverá ser apresentado em fonte Times New Roman, tamanho 12, ou Arial,

tamanho 11. O espaçamento entre linhas deverá ser de 1,5 e o texto alinhado nas duas margens

(justificado), com avanço de 0,75 cm na primeira linha de cada parágrafo. Os títulos deverão ser

identificados com apenas um número (1; 2; 3; …), mantendo a fonte utilizada e o seu tamanho,

em maiúsculas destacadas a negrito. Os subtítulos deverão ser identificados com dois números,

separados por um ponto (1.1; 1.2; 1.3; …; 2.1; 2.2; 2.3;…), mantendo a fonte utilizada e o seu

tamanho, em maiúsculas. Os sub-subtítulos deverão ser identificados com três números,

separados por um ponto (1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; …; 2.1.1; 2.1.2; 2.1.3;…), mantendo a fonte utilizada

e o seu tamanho, em minúsculas destacadas a negrito.

Cada parte / secção / capítulo deve ser iniciada em folha separada daquela em que se

concluí a anterior, sendo deixada uma margem de 5,0 cm, relativamente ao seu topo.

No cabeçalho e rodapé a fonte deverá ser mantida, reduzido o tamanho de letra, para 10,

quando se utilize Times New Roman, ou para 9, quando se utilize Arial, e o espaçamento entre

linhas, para simples (1,0). O cabeçalho deverá apresentar o título do trabalho e o rodapé a

instituição em que é realizado, sendo estes elementos destacados em itálico.

8.2. PAGINAÇÃO

Todas as folhas dos trabalhos escritos deverão ser numeradas com algarismos árabes, em

rodapé, mantendo a fonte e o tamanho utilizados no corpo do trabalho, com alinhamento à direita,

a partir da folha de rosto, que não sendo numerada, conta em termos de paginação. A capa não é

numerada nem conta em termos de paginação. A numeração dos anexos deve continuar

relativamente à efetuada no trabalho, respeitando as mesmas regras.

8.3. MARGENS

CONFIGURAÇÃO DO CORPO DE TEXTO, QUANDO A

FOLHA É APRESENTADA NA VERTICAL

CONFIGURAÇÃO DO CORPO DE TEXTO, QUANDO A

FOLHA É APRESENTADA NA HORIZONTAL

· Lado esquerdo (lombada): margem de 3 cm;

· Lado direito: margem de 2 cm;

· Superior: margem de 2,5 cm;

· Inferior: margem de 2,5 cm.

· Lado esquerdo: margem de 2,5 cm;

· Lado direito: margem de 2,5 cm;

· Superior (lombada): margem de 3 cm;

· Inferior: margem de 2 cm.

8.4. FIGURAS / IMAGENS / GRÁFICOS / QUADROS / TABELAS / ETC.
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Todas as figuras, imagens, gráficos, quadros, tabelas e demais elementos, considerados

relevantes no corpo do texto, devem apresentar (em baixo) a respetiva numeração (exibindo cada

elemento sequência distinta), legenda (sucinta mas clara) e referência da fonte, reduzindo-se o

tamanho de letra, para 11, quando se utilize Times New Roman, ou para 10, quando se utilize

Arial, e o espaçamento entre linhas, para simples (1,0) com 12 pto depois.

Os gráficos e quadros, para além das regras já mencionadas, deverão ainda apresentar um

título que permita a sua correta identificação, sendo de destacar que a introdução de gráficos

obriga à apresentação de quadro(s) com os dados correspondentes.

9. ANEXOS
Os anexos e/ou apêndices devem apresentar documentos, materiais e/ou outras informações

complementares ao texto, que não se adequem a ser apresentadas no próprio corpo do trabalho,

sendo apenas incluídos quando sejam imprescindíveis à compreensão dos temas / assuntos

tratados.

10. SUGESTÃO DE PASSOS A SEGUIR NA REALIZAÇÃO DE QUALQUER TRABALHO
1º - Definir o tema.

2º - Definir os objetivos do trabalho.

3º - Elaborar o esboço do índice com os subtemas a tratar.

4º - Localizar informação.

5º - Recolher informação.

6º - Organizar a informação obtida.

7º - Organizar o trabalho.

8º - Formatar o trabalho (margens, tipo de letra, tamanho da letra).

9º - Imprimir uma versão para ser lido e verificar a clareza do discurso, (gralhas, erros).

10º - Fazer correções.

11º - Imprimir a versão de definitiva.

12º - Encadernar.


