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MODELO DE PESQUISA

Apresentação de um trabalho escrito
Divido o meu trabalho em partes:
1-Capa / Folha de Rosto
A capa e a folha de rosto constituem a apresentação inicial do trabalho e têm
uma estrutura semelhante. A capa tem também a função de proteger o
trabalho. Deve ser de um material resistente e pode conter uma ilustração.
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2. Índice
2.1 O índice é uma lista das partes em que o trabalho
está organizado, com indicação (à frente) do número
da página onde se encontra.
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3 - Introdução
Na introdução deves apresentar:
- o tema e a razão da escolha desse tema;
- o objetivo do trabalho, a forma como está organizado e o método utilizado.

4 – Desenvolvimento
O desenvolvimento, ou corpo do trabalho, é a sua parte central.
Baseia-se nas informações recolhidas e deve ser redigido em texto, de forma lógica e coerente.
Podes dividi-lo em várias partes (capítulos ou subcapítulos) e ilustrá-lo com fotografias, esquemas,
desenhos, gráficos…
Podem ser feitas citações dos autores consultados. As citações devem ser curtas e estar bem
destacadas entre aspas. Deves utilizar notas de rodapé, sempre que precises de fazer algum
esclarecimento.

5 – Conclusão
Na conclusão, deves apresentar uma síntese do assunto desenvolvido anteriormente. Podes dar
uma visão pessoal, referir as dificuldades sentidas. Não deves, contudo, repetir o que já foi dito
anteriormente.

Bibliografia
Como apresentar uma referência bibliográfica?
Exemplos:
Livro de um só autor:
Menéres, M.A.(1989). Ulisses. Rio Tinto: Edições Asa.
Livro de mais de um autor:
Magalhães, A.M. e Alçada, I.(1991).Uma aventura fantástica. Lisboa: Caminho.
Encontras as regras para fazer uma bibliografia num outro documento que faz parte deste guião
de pesquisa.

7- Anexos
Podemos considerar os mapas, as gravuras, as fichas, inquéritos, gráficos e outros documentos
como anexos. Estes vão permitir completar, enriquecer e fundamentar as afirmações registadas ao
longo do trabalho.

8- Apresentação
Algumas dicas:
Os tipos de letra utilizado devem ser de simples leitura, como o times new roman, arial ou
calibri. O tamanho da letra do corpo de texto deverá ser 12, mantendo-se o mesmo em todo o
texto, e 14 para os títulos. O espaçamento entre linhas deve ser de 1,5 e o número da
página inserido no canto inferior direito (rodapé). Utiliza o itálico, o sublinhado ou o negrito
para realçares determinadas palavras que queiras chamar a atenção, mas sem exagerar . O
texto deve ser justificado e as medidas recomendadas para as margens devem ser as
seguintes: margens superior e esquerda 3, restantes 2,5.

