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Capa 

 Deve conter os elementos de identifica-
ção do trabalho. 

Bibliografia: 

    Apresentação de todas as fontes consultadas. 

  *Livros: Autor (Apelido, Nome). (ano de edição). 

Título (em itálico). Local de Edição, Editor.  

   Exemplo: Beltrão, L. (2000). O desafio da 

cidadania na escola. Lisboa, Presença. 

  *Revistas: Autor (Apelido, Nome). (ano de 

edição). Título do artigo. Nome da Revista (em 

itálico), nº/trimestre/mês, nº da(s) página(s).  

   Exemplo: Geada, E. (1987). A modernidade e a 

biblioteca. A Capital. 25(2), p. 9.  

  *Sítios da internet: Apelido, Nome ou 

responsável. (Ano). Título (em itálico) Em linha. 

Disponível em (endereço electrónico). Data de 

consultas parênteses retos. 

Exemplo: Núcleo Minerva da Universidade de 

Évora. (2000). Segurança das Crianças na 

Internet. Em linha. Disponível em http://

www.minerva.uevora.pt/internet-segura. 

consultado em 8 de janeiro de 2018 

 

Anexos:  

 Mapas, fotografias, quadros, inquérito, aos 

quais há referência no corpo do trabalho. Deve 

ser tudo numerado e ter um índice próprio. 

Orientações para estruturar 
um trabalho escrito: 

Índice: 

   Títulos e subtítulos com a página 

correspondente. 

Introdução: 

    Apresenta o tema a tratar. 

    Apresenta os objetivos do trabalho. 

    Justificação do tema, quando é caso disso. 

    Pode explicar algumas etapas da pesquisa. 

Desenvolvimento: 

    Apresenta o conteúdo do trabalho, segundo 

a estrutura de títulos e subtítulos. 

     O discurso deve ser claro e objetivo. 

     Se incluir imagens, estas devem estar rela-

cionadas com o tema, devem ser numeradas, 

legendadas e ter a fonte de onde foi retirada ou 

o seu autor. 

     Se incluir gráficos, devem ser relevantes 

para o texto e devem ser numerados.  

Conclusão: 

    Deve ser uma síntese do assunto desenvol-

vido. 

     Pode conter opinião do(s) autor(es) do tra-

balho sobre o assunto desenvolvido. 

     Pode conter referências a dificuldades senti-

das nalguma etapa do trabalho. 
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