
 

A ELABORAÇÃO DE UM TRABALHO DE PESQUISA 

Fases do trabalho: 
1. Planificação do trabalho: definir o objectivo geral do trabalho; 
esquematizar os tópicos a desenvolver; escolher as fontes de informação e os 
recursos bibliográficos a utilizar e definir o tempo de duração e execução do 
trabalho, de acordo com a data de entrega estabelecida. 

2. Recolha de informação: deve ser seleccionada conforme o tema em estudo 
procedendo-se à pesquisa de informação por consulta de livros, enciclopédias, 
dicionários, internet, etc. Este processo pode concretizar-se transcrevendo 
das fontes consultadas as informações com interesse ou 
fotocopiando/imprimindo as fontes e sublinhando depois a informação 
pertinente. As fontes devem ser variadas. 

3. Organização da informação: é fundamental filtrar a informação recolhida; 
distinguir o que é essencial e o que é secundário; ordenar a informação numa 
sequência lógica; elaborar resumos e esquemas que permitam sintetizar a 
informação. 

4. Redacção do texto: Depois da informação, deve elaborar-se o texto a 
partir da informação que foi recolhida e organizada. Atenção: não é uma cópia 
do material recolhido! Deve redigir-se um texto claro, preciso e coerente com 
as principais ideias recolhidas. 

5. Apresentação final do trabalho: deve ser cuidada. 
• Usar folhas brancas e escrever apenas de um lado;  
• Salientar convenientemente os títulos e subtítulos; 
• Deixar margens que permitam anotações e a encadernação;  
• Não entregar folhas riscadas ou emendadas;  
• Numerar as páginas;  
• O trabalho deve ser enriquecido com figuras, desenhos, fotos, esquemas, 

mapas relacionados com o tema, sempre numerados e legendados; 
 
• Se houver uma apresentação oral do trabalho esta deve apresentar apenas 

os factos mais relevantes, evitando “ler” o trabalho na sua totalidade. A 
apresentação deve ser bem preparada tendo em conta: a organização e 
clareza da exposição, a linguagem utilizada e o rigor científico, a criatividade 
e qualidade dos métodos escolhidos para a apresentação, o respeito pelo 
tempo disponível e também a postura de quem apresenta. 

 

Estrutura de um trabalho escrito: 
1. Capa - deve estar relacionada com o tema do trabalho (imagens, 
fotografias, …). Pode ter só o título ou também a informação da folha de 
rosto. 

2. Página de rosto - indicação da escola e da disciplina; imagem ilustrativa; 
título do trabalho; identificação dos autores do trabalho e data da realização. 

3. Índice – indica as várias partes do trabalho indicando a página 
correspondente a cada uma, de acordo com a paginação do trabalho. 

4. Introdução – indica o âmbito do trabalho e explica, em traços gerais, qual o 
tema e assuntos abordados assim como os objectivos do trabalho.  

5. Desenvolvimento do trabalho – são desenvolvidos os assuntos que foram 
objecto de pesquisa, dividindo-os em capítulos separados e devidamente 
destacados. Poder-se-á recorrer a citações, ou seja, transcrever frases de 
autores, que devem estar entre aspas e identificadas com o respectivo autor e 
obra da qual foi retirada. Também devem incluir-se imagens, gráficos, 
esquemas quando tal se justificar. 

6. Conclusão – conclusões a que se chegou e opinião sobre o trabalho 
realizado. 

7. Bibliografia – indicação de todas as obras consultadas por ordem alfabética 
e da seguinte forma 

 apelido do autor, seguido de vírgula e das iniciais do nome;  
 título da obra em itálico ou sublinhado;  

 n.º da edição, nome da editora, local e data da edição (se não tiver 
escreve-se s/d) 

Exemplo: Antunes, C.; Bispo, M.; Guindeira, P. Descobrir a Terra – Ciências Naturais – 
3.º Ciclo do Ensino Básico. 1.º Edição. Areal Editores. Porto. 2004. 

Se for consultada a Internet deverá indicar-se o endereço completo dos sites 
consultados, enunciados por ordem alfabética e separados das restantes fontes 
bibliográficas. Atenção: o Google é apenas um motor de busca e não um site 
sobre um tema específico! 

Exemplo: http://www.saudepublica.web.pt/05-PromocaoSaude/alcool.htm consultado 
em (data da consulta) 

8. Anexos - documentos que serviram de apoio ao trabalho, gráficos, mapas, 
quadros, figuras... e que devem ser numerados (anexo I, anexo II, ...) e 
legendados.  

http://www.saudepublica.web.pt/05-PromocaoSaude/alcool.htm

