
Como elaborar um trabalho escrito 
 
 

Nome:_____________ Nº:____ Ano____ Turma_____ Data: ___/___/__ 
 
 
 

Ao longo do teu percurso escolar irás realizar vários trabalhos escritos. 
Um trabalho escrito tem uma estrutura própria da qual fazem parte os seguintes elementos: 
 
 

1. CAPA 
2. ÍNDICE 

3. INTRODUÇÃO 

4. DESENVOLVIMENTO 
5. CONCLUSÃO 

6. ANEXOS (facultativo, nem todos os trabalhos necessitam de anexo) 

7. BIBLIOGRAFIA 
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____________________ÁGUEDA A MINHA CIDADE 

Capa 
Indicação: 

 do nome da escola 

 da disciplina 

 do título do trabalho 

 do autor (e respetivo número, ano de escolaridade e 
turma) 

 do(s) professore(s ) que orientaram o trabalho 

 do local e da data 

 Pode conter um desenho ou fotografia relacionada com 
o conteúdo do trabalho 

 

Índice 
 

Índice 
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I – ÁGUEDA …………………….……... 3 
1. A história da Vila …….….6 
2. Pessoas ilustres …….… 8 

 
II – ÁGUEDA, AQUI E AGORA …...... 10 

1. Habitantes …………..... .12 
2. Comércio …………..…....14 
3. Indústria …………….…..16 
4. Cultura …………………..18 
5. Património histórico ….. 19 
6. Património natural ……. 20 

 

CONCLUSÂO…………………………. 23 

ANEXOS ………………………………24 
BIBLIOGRAFIA………………………... 26 

 
 

 Deves escrever o nome das partes e/ou capítulos que 

constituem o trabalho; 

 À frente de cada um(a) escreve o número da página onde 
 

se inicia o assunto. 

 
Nota: 
A capa não pode ser numerada; 
O índice é identificado com cabeçalho mas não é numerado. No entanto é contabilizado para a paginação. 
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Introdução 
Kdjkfkljklfjknjndjkgjfkhjgkhjkhjhljkghlkkkkkkml 
Gfhjnklvnjvkjnkvjhnkjklnjkvnjlkgjnlkglkjm,jjlgkl 
Gjhkvnjvkjnkjvbknjkljnvlnkvlknlklvnkl. 
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Introdução 
 
Deve ser cuidada, precisa e objetiva. 
Deve indicar: 

 O que nos levou a realizar o trabalho 

 A metodologia que apresentamos 

 As dificuldades que tivemos 

 Os objetivos que pretendemos alcançar 

 O modo como está organizado 



 

___________________ÁGUEDA A MINHA CIDADE 
 

História da Vila 
Kdjkfkljklfjknjndjkgjfkhjgkhjkhjhljkghlkkkkkkml 
Gfhjnklvnjvkjnkvjhnkjklnjkvnjlkgjnlkglkjm,jjlgkl 
Gjhkvnjvkjnkjvbknjkljnvlnkvlknlklvnkl. 
kjhkhkhktgjhyghkjljkikjkjljkljljkljllçklklklçkçlklç 
Kdjkfkljklfjknjndjkgjfkhjgkhjkhjhljkghlkkkkkkml 
Gfhjnklvnjvkjnkvjhnkjklnjkvnjlkgjnlkglkjm,jjlgkl 
Gjhkvnjvkjnkjvbknjkljnvlnkvlknlklvnkl. 
kjhkhkhktgjhyghkjljkikjkjljkljljkljllçklklklçkçlklç 

 
 

O texto deve estar justificado 
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Conclusão 
Kdjkfkljklfjknjndjkgjfkhjgkhjkhjhljkghlkkkkkkml 
Gfhjnklvnjvkjnkvjhnkjklnjkvnjlkgjnlkglkjm,jjlgkl 
Gjhkvnjvkjnkjvbknjkljnvlnkvlknlklvnkl. 
Kdjkfkljklfjknjndjkgjfkhjgkhjkhjhljkghlkkkkkkml 
Gfhjnklvnjvkjnkvjhnkjklnjkvnjlkgjnlkglkjm,jjlgkl 
Gjhkvnjvkjnkjvbknjkljnvlnkvlknlklvnkl. 

Desenvolvimento 
 
 

 Deve ser dividido em pequenos capítulos, apresentados 
separadamente, nos quais se explica o tema em estudo, 
redigido e ilustrado com cuidado, tendo por base os 
conhecimentos, a informação recolhida e a sua 
relevância. 

 Pode-se recorrer a citações, ou seja, transcrições de 
autores, entre aspas e identificadas. 

 
 
 
 

Nota: 
O texto do desenvolvimento pode ser complementado com gráficos, 
mapas, quadros, ilustrações e gravuras, que devem estar de acordo com 
o conteúdo do texto e explicados através de uma legenda. 
 
 

Conclusão 
 
 

 A conclusão deve resumir a investigação efetuada. 

 Pode conter uma opinião pessoal sobre o tema e pistas 
de ação ou novos problemas a levantar. 

 Deve ser breve. 

 Evitar a repetição de aspetos já tratados. 
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_________________ÁGUEDA A MINHA CIDADE 
 

Anexos 

 

Anexos 

 Documentos de apoio ao trabalho, que devem ser 
numerados (anexo I, anexo II) e legendados (mapas, 
quadros, gráficos, fotografias, questionários, …). 

 
 

 O corpo do trabalho deve sempre remeter, através de 
notas, para este tipo de documentos. 
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Bibliografia 
 
 
 
 

_______________________________________ 
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Bibliografia 

 Surge sempre no final do trabalho. 

 Apresentação das fontes consultadas: livros, revistas, 
sites, etc. 

Já que as obras e fontes consultadas são diversas, 
consulta o guião «Referências Bibliográficas». 

 

Exemplo de uma referência de um LIVRO: GOMES, A. e CAVACAS, F. - A Vida das Palavras. Léxico.1ª ed., 

col.”Português, Língua Viva”, Clássica Editora, Lisboa, 2004, págs.65-69. 
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