
COMO ELABORAR 

UM TRABALHO 

ESCRITO 



1-IDENTIFICAR COM CLAREZA 

O TEMA DO TRABALHO 

  Responder às questões: 

 

 * Qual é o tema do 

trabalho? 

 

 * A que questões gostaria 

   de responder com este 

trabalho? 

 



2- PESQUISAR E LOCALIZAR  

A INFORMAÇÃO  

Onde encontrar a informação? 

 

*Enciclopédias; Dicionários Temáticos 

*Livros escolares e ou especializados 

*jornais, revistas, TV, Rádio 

*Visitas de Estudo e Entrevistas 

*CD-Rom’s, Internet 

*Outros 



3 – SELECCIONAR  OS DOCUMENTOS 

Consulto todos os documentos que 

encontrei escolho os que considero que 

me vão ser úteis e registo informações 

sobre os mesmos. 

 

Visiono os sites que encontrei na etapa 

anterior e tomo nota dos que me 

interessam. 

 



4 - RECOLHO A INFORMAÇÃO 

Leio, visiono, oiço as minhas fontes e 

tomo notas. 

 

Recolho imagens. 

 

Faço entrevistas e/ou inquéritos. 



5- ELABORAR A INFORMAÇÃO 

 

Ler atentamente toda a 

informação 

 

Fazer um resumo 

pessoal 



6- ESTRUTURAR O TRABALHO 

Capa 

Sumário 

 Introdução 

Desenvolvimento  

Conclusão 

Bibliografia 



 

Capa 

 

 

Sumário 

 

 

Introdução 

 

Capítulo I 

 

Capítulo II 

 

 

Capítulo III 

 

Conclusão 

 

Bibliografia 

*Cada parte do trabalho 
deve: 
-começar sempre numa 
folha nova. 

-ser identificado com o 
mesmo tipo e tamanho de 
letra. 

* Destacar os títulos com letra maior, com negrito com sublinhado ou com MAIÚSCULAS. 

* As páginas devem ser numeradas, excepto a da capa. 

* As folhas do trabalho devem ser reunidas num dossier, numa pasta ou numa 
encadernação simples, em que a capa permita identificar o trabalho.  

6 - ESTRUTURAR O TRABALHO 



Deves considerar: 

   NA CAPA 
 

 Identificação da escola 

 Identificação da 
disciplina 

 Título (com letra maior) 

  nome(s) , ano e turma 
do(s) autor(es) 

 Data 
 



SUMÁRIO 

  

 

 

O Sumário, é o 

plano do trabalho 

SUMÁRIO 

Introdução              

I- Os ecossistemas    4 

   1- Marinho     6 

II- Habitats     8 

   1- Lagos e Lagoas    9 

   2- Nichos ecológicos  11 

Conclusão                          13 

Bibliografia                       14 

 



INTRODUÇÃO 

Apresentação resumida do trabalho 
    Aspectos a considerar:  

              

 O tema é… 

 Foi escolhido devido a… 

O que pretendo tratar é… com o objectivo de… 

Resolvi começar por… e continuar… 



  

 É o corpo do trabalho. 

 

 Deves desenvolver o tema... 

 

 Se o trabalho for longo, divide-o em 

partes ou capítulos. 

 

  Legenda as imagens, gráficos, etc. 

O DESENVOLVIMENTO 



            CONCLUSÃO 

 É um resumo do trabalho 

 Dá uma visão de conjunto 

 Responde à (s) questão (ões) 

formuladas 

 Abre a possibilidade a novas  

questões 



  BIBLIOGRAFIA 

 

• Indica os documentos 

consultados. 

 

• Elabora a bibliografia 

correctamente.  



BIBLIOGRAFIA 
AÇORES [Em linha] [Consultado em 
19/09/09] Disponível na www: <URL: 
http://www.azores.gov.pt/Portal/pt/menus
/topocima/azores/?lang=pt&area=ct> 

 

ELKINGTON, John,HAILES, Julia- Guia 
do jovem consumidor ecológico.Lisboa: 
Gradiva, 1993. 

 

TERRA PLANETA ESPECTACULAR. 
Lisboa: Selecções do Reader’s Digest, 
1994. 

 

VIEIRA, Pedro Almeida – «Açores: a 
outra face do paraíso». Forum Ambiente. 
N.º 45 (Dezembro 1997). p. 60-66 

REGRAS APLICADAS 

1-Seguir a ordem própria para indicação 
dos dados 

*1º autor 

2º título 

Etc. 

Conforme o tipo de documento 

-Livro -Artigo de revista 

2-Começar pelo apelido do autor, usando 
maiúsculas. 

3-Quando não há o nome do autor, escrever 
o título em maiúsculas. 

4- Usar a pontuação indicada para separar os 
dados, conforme o tipo de registo. 

5-Destacar os títulos com itálico, conforme 
o tipo de registo. 

http://www.azores.gov.pt/Portal/pt/menus/topocima/azores/?lang=pt&area=ct
http://www.azores.gov.pt/Portal/pt/menus/topocima/azores/?lang=pt&area=ct


Referência Bibliográfica 
Documentos escritos 

, - 

: , 

ELKINGTON, John HAILES, Júlia Guia do jovem 

consumidor ecológico. Lisboa Gradiva  1993 . 

Nome dos autores fazendo sobressair o apelido Título 

Título Local de edição Editora Data de publicação 



Referência Bibliográfica 
Documentos em linha 

AÇORES [Em linha] [Consultado em 19/09/09]. Disponível na www: <URL: 
http://www.azores.gov.pt/Portal/pt/menus/topocima/azores/?lang=pt&ar
ea=ct> 

Título Data da consulta Na net 

Endereço electrónico 

http://www.azores.gov.pt/Portal/pt/menus/topocima/azores/?lang=pt&area=ct
http://www.azores.gov.pt/Portal/pt/menus/topocima/azores/?lang=pt&area=ct


 Alguns conselhos 

    Escrever: 

 

 sem erros ortográficos 

 de forma clara  

 frases bem estruturadas                                  

      e 

 cumprir o prazo de 

entrega 

 



FIM 

Bom trabalho. 

A equipa da Biblioteca . 


