
Conclusão: 

∗ Fazer referência a: 
  - se gostou de fazer o trabalho; 
  - se foi difícil;  
  - se encontrou muita ou pouca informação;  
∗ Apresentar uma conclusão geral (duas ou três frases 

sobre o tema abordado). 
 

Anexos: 
 
∗Nos anexos podem incluir-se documentos que serviram 

de apoio ao trabalho, inquéritos utilizados, entrevistas, 
fotografias, etc.; 

∗Os anexos devem ser numerados.  
 

Bibliografia: 
∗Conjunto de documentos que foram consultados para 

a elaboração de determinado trabalho. 
∗A sua apresentação obedece a regras próprias. 
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Sumário: 

Enumeração das partes do trabalho com a indicação 

do nº da página em que cada uma dessas partes 

começa.  

 

 

 

 

 

Introdução: 

∗Porque razão foi feito este trabalho; 
∗Tipo de pesquisa que se fez (onde  e como se procuraram 

informações); 
∗Apresentar o plano de desenvolvimento (as partes em 

que se divide o trabalho). 
 

Corpo do trabalho: 
 
∗O corpo do trabalho deve desdobrar-se em várias 

partes ou capítulos aos quais deve ser dado um 
número e um título. 

 
 

É frequente que os professores levem os alunos a fazer 
pesquisas sobre determinados assuntos relacionados com o 
programa da respectiva disciplina. 

Não iremos referir, agora, as etapas que os alunos devem 
ser ensinados a realizar até chegarem à elaboração e rea-
lização do trabalho (cf. Como Fazer Pesquisa Documen-
tal). 

Trabalho escrito: apresentação formal—indica, apenas,  
algumas regras que devem seguir para apresentar, do 
ponto de vista  da forma, o trabalho final.  

Divisão do trabalho (partes que constituem um traba-

lho ): 

∗Capa 
∗Página de Rosto 
 - Dedicatória (não é obrigatório) 
 - Agradecimentos (não é obrigatório) 
∗Sumário (= Índice) 
∗Introdução 
∗Corpo do trabalho 
∗Conclusão 
 -Anexos (não é obrigatório) 
∗Bibliografia 
 

Capa: 

∗ Nome da escola 
∗ Título do trabalho (imagem - pode-se pôr ou não) 
∗ Nome do aluno 
∗ Local, ano 

Exemplo de capa:  

 

 

 

 

 

 

Página de rosto: 

∗ Nome da escola 
∗ Título do trabalho 
∗ Nome do aluno 
∗ Disciplina 
∗ Nome do professor 
∗ Local, ano 
 
Exemplo de página de rosto: 
 

INSTITUTO NUN’ALVRES 

OS RIOS DE PORTUGAL 
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