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ESTRUTURA DE UM TRABALHO 

 

De uma maneira geral, um trabalho deverá ter a seguinte estrutura: 

1. Capa; 

2. índice; 

3. introdução; 

4. desenvolvimento; 

5. conclusão; 

6. bibliografia. 

 

Caso necessário poderás utilizar anexos. 

 
 1. Capa 

Da capa fazem parte os seguintes elementos: 

 Nome da Escola; 

 Disciplina ou área a que se destina; 

 Título do trabalho; 

 Identificação do(s) autor(es): nome(s), ano, turma e número(s); 

 Ano lectivo em que o trabalho foi feito.  
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ESCOLA DA SABEDORIA 
 
 
 

Ciências da Natureza 
 

 
HIGIENE 

 
 

 
 
 

 
Maria Cachucha, nº100 
João das Couves, nº101 

5º Ano. Turma X.  



 
 2.Índice 

No índice deves apresentar o nome ou a designação das partes que constituem o teu 

trabalho. A cada uma delas corresponderá uma numeração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.Introdução 

 Quem ler o teu trabalho deverá ficar com uma ideia daquilo que irá encontrar. 

 Deste modo, a introdução deverá conter sumariamente o que vais tratar e como o 

irás fazer. 

 Eis exemplos de alguns aspectos que poderás colocar na introdução: 

 

 O tema é... 

Foi escolhido devido a... 

O que se pretende tratar é...com o objectivo de demonstrar... 

Resolvemos começar por...e continuar... 

A seguir faremos um inquérito (ou entrevista)...etc. 

 

 

 4.Desenvolvimento 

 O desenvolvimento, também chamado corpo do trabalho, é a parte mais extensa 

deste. 

 Nele encontramos o tema a partir do qual formulaste um ou vários problemas, que 

vais analisando e solucionando. 
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  5.Conclusão 

 A conclusão é como que um resumo do teu trabalho. Enquanto que ao longo do 

desenvolvimento te preocupaste em apresentar as questões e as diferentes 

fundamentações devidamente encadeadas de modo mais ou menos exaustivo, a conclusão 

deve dar ao teu leitor uma visão do conjunto. 

 Ela deve conter a (s) resposta(s) que deste à(s) pergunta(s) formulada(s), assim 

como deve abrir a possibilidade a novas questões, passíveis de um trabalho posterior. 

 

 

 

  6.Bibliografia 

 Em qualquer trabalho que fazemos nunca partimos do zero. 

Certamente já outras pessoas pensaram sobre o assunto que agora te preocupa. Assim 

sendo, é conveniente que tomes conhecimento do que disseram. 

 Ao leres livros encontrarás, para tua surpresa, algumas ideias que já te tinham 

passado pela cabeça e informações que conhecias – neste caso os livros servem para 

apoiar as tuas opiniões. Mas encontrarás também ideias e informações que jamais te 

passaram pela cabeça e que desconhecias – neste caso amplias os teus conhecimentos e 

enriqueces o teu trabalho. 

 Para facilitar a apresentação desta documentação, existem normas internacionais 

que permitem a qualquer pessoa encontrá-la facilmente. 

  

Exemplos: 

 ALVES, Luísa Maria F. e al (1997) . Vou Descobrir Porquê. Lisboa. Texto 

Editora. 

 

 

 

 

  7.Anexos 

 

 Os anexos são elementos que completam e fundamentam as afirmações que fizeste 

ao longo do teu trabalho. Poderás colocar aqui os inquéritos, entrevistas, mapas, imagens, 

etc. 


