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Normas gerais para a elaboração de trabalhos escritos a 
adotar no AENG  

- Formatação, Apresentação e Referenciação Bibliográfica -  
2.º, 3.º ciclo e Ensino Secundário 

Por uma questão de normalização de procedimentos, para facilitar o posterior arquivo, e sobretudo, 

para permitir maior equidade na avaliação dos documentos apresentados pelos alunos, os trabalhos 

escritos (envolvendo ou não pesquisa) deverão ser elaborados de acordo com as seguintes regras 

formais: (1) 

Papel Folha de papel A4 branca. 

Margens 

 

Normal  

Superior/Inferior – 2,5 cm 

Esquerda/Direita – 3 cm  

Páginas 
Exceto a primeira, todas as páginas deverão ser numeradas no canto 
inferior direito. 

Capa 

Logotipo AENG  Centrado 

Nome da escola 
Ao centro – Fontes: Calibri, Trebuchet, Arial Light.  
Maiúsculas, Tamanho 14, Negrito. 

Tipo de letra/Fonte 

Fontes - Calibri, Trebuchet ou Arial Light. 

Títulos do trabalho - uma das fontes indicadas, Maiúscula, 16, Negrito, 
centrado. 
Subtítulo (facultativo) - uma das fontes indicadas,16, Negrito. Minúscula, 
centrado. 

Imagem 
(ver modelo)  

Alusiva ao conteúdo do trabalho; por baixo do Título e/ou Subtítulo. 
A cores ou a preto e branco; Sem contorno; Centrada. 
Dimensões: tamanho máximo - 20cm x15cm. 
Créditos identificados. 

Autoria do trabalho 

Nome/s do/s/da/s Aluno/a/s, por baixo da imagem. 
Ao centro; Fontes: Calibri, Trebuchet ou Arial Light. 
Maiúsculas, Tamanho 14, Negrito. 
Ano, Turma, N.º  

Data 
Mês e Ano de realização do trabalho. 
Margem inferior da página; Centrado, Arial Narrow, Calibri ou Trebuchet, 
Negrito, tamanho 12. 

Corpo do trabalho 

Texto 
Calibri; Trebuchet; Arial Light; Tamanho 11; Justificado à esquerda e à 
direita. 

Margens Normal – Superior/Inferior – 2,5cm ; Esquerda/Direita – 3cm. 

Título(s) Tamanho: 14, Negrito, centrado. 

Espaço entre linhas 1,5 

Parágrafo Reentrância de 1 cm; espaço depois - 6 pontos. 
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Notas de rodapé 
Parágrafo de 1 cm, espaços entre linhas simples; Fontes - Calibri, 
Trebuchet ou Arial Light, tamanho 10. 

Anexos, Tabelas e Referências Bibliográficas 

Anexos e Tabelas 
Página separada. 
Calibri, Trebuchet ou Arial Light, tamanho 11. 

Créditos imagens Listar as imagens e identificar a origem. Consultar aqui. 

Citações e referências 
bibliográficas 

Calibri, Trebuchet ou Arial Light.  
As referências devem ser apresentadas separadamente de acordo com a 
seguinte ordem: 
(1) Livros e artigos; (2) Endereços na Internet – Webgrafia.  
Todas as referências deverão ser indicadas pela ordem alfabética dos 
apelidos dos seus autores ou editor. Consultar aqui.  

Referências 
bibliográficas 
introduzidas no corpo do 
texto 

Livro (…) como refere Lessing (2005) os gatos (…).  

Páginas na 
Internet 

No caso de se tratar de um autor identificado, refere-se o 
nome, ano e página (caso existam estas informações). 
No caso de se tratar de uma instituição, o endereço 
completo (url) deverá aparecer em nota de rodapé (sem 
data de consulta). 

Legislação 
(exemplo) 

Decreto-Lei n.º … (as restantes informações deverão 
aparecer apenas na bibliografia final). 

Modelo de referências 
bibliográficas incluídas 
no final do trabalho 

As referências bibliográficas incluídas no final do trabalho devem estar 
de acordo com as referidas no corpo do texto. O modelo seguido pelo 
AENG é o da APA (http://www.apa.org/).  

Livro 
Lessing, D. (2005). Gatos e Mais Gatos. Lisboa: 
Edições Cotovia. 

Artigo 
Artigo de um jornal ou de uma revista não científica: 
ver o separador Imprensa. 

Endereço na 
Internet 

http://www.aenunogoncalves.com 
[Consulta realizada em 00.00.00 – dd.mm.aa]. 

Legislação Lei n.º 54/2018, de … (data). 

Imprensa 

Autor (Ano, mês dia). Título do artigo. Título do 
Periódico, Volume (número), primeira pgina-última 
página. Ex: Barreto, A. (2004, setembro 14). A falta 
de enfermeiros. Público, 5. 

Todas as referências bibliográficas que aparecem no corpo do texto 
devem aparecer no final do trabalho na Bibliografia/Webgrafia. 

Formatação final do 
trabalho 

O trabalho deverá ser entregue agrafado apenas no canto superior 
esquerdo e sem qualquer tipo de encadernação. 

Observações Quaisquer dúvidas deverão ser esclarecidas com o/a professor/a. 

(1) Os grupos disciplinares/departamentos curriculares adequarão estas regras formais de formatação 
e apresentação aos trabalhos escritos específicos que solicitam aos alunos/as dos diferentes ciclos de 
ensino independentemente do suporte (papel ou digital) em que são submetidos para avaliação. 

https://literaciasite.wordpress.com/pesquisa/pesquisar-imagens/
https://literaciasite.wordpress.com/bibliografia/
http://www.apa.org/
http://www.aenunogoncalves.com/
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Bibliografia:  
PINHEIRO, Carlos, 2019 -  Como realizar trabalhos; Sítio de apoio à realização de trabalhos escolares da página da Biblioteca 
da Escola Secundária Leal da Câmara. Disponível em https://literaciasite.wordpress.com/ 

  

 

Normas para a elaboração de trabalhos escritos   
a adotar no AENG  

- Estrutura interna e respeito pelos direitos de autor -  
2º, 3º ciclo e Ensino Secundário 

Página de rosto 
Semelhante à capa, mas poderá ter outras indicações entre o título/subtítulo, 
disciplina e nome do/a professor/a a quem se destina o trabalho. 

Índice 

Para trabalhos com mais de quatro páginas.  
Deverá ser colocado entre a página de rosto e a introdução do trabalho. 
Critérios para elaborar um índice no Word – AQUI ou assim 

https://literaciasite.wordpress.com/indices/. 

Resumo Máximo de 50 palavras. 

Introdução 

Deve conter uma apresentação geral do trabalho e a formulação dos objetivos. 
É aqui que deverão ser indicadas as opções metodológicas, as razões dos 
procedimentos adotados, as maiores dificuldades encontradas para a 
compreensão da temática em apreço ou outros aspetos que a(o)s aluna(o)s 
considere(m) convenientes. 
Regras para a sua elaboração – Consultar: 

https://literaciasite.wordpress.com/introducao/ 

Desenvolvimento 

É o corpo do trabalho. Dele consta o enquadramento teórico, a revisão da 
literatura consultada, onde se comparam diferentes pontos de vista e diferentes 
autores. Esta parte do trabalho pode organizar-se em capítulos e subcapítulos, 
de modo a que exista uma linha estruturante compreensível para quem lê.  
Se o trabalho for de campo, o desenvolvimento subdivide-se em Enquadramento 
Teórico, Métodos e Procedimentos (onde se descreve o objetivo da pesquisa, a 
amostra, os métodos e os procedimentos utilizados) e Resultados (apresentação, 
análise e interpretação dos resultados obtidos) 
Regras para a sua elaboração – Consultar: 
https://literaciasite.wordpress.com/corpo-do-trabalho/ 

Conclusão 

É a síntese final do trabalho da qual constam as conclusões e se formulam os 
aspetos que necessitam de maior aprofundamento. Constitui uma peça 
fundamental do trabalho. Poderá ter duas partes: a primeira será uma síntese 
dos pontos de vista dos autores/fontes analisados ao longo do texto; a segunda 
deverá sublinhar o contributo dado pela realização do trabalho para o 
desenvolvimento dos conhecimentos e das competências dos/as alunos/as. 
Regras para a sua elaboração – Consultar: 
https://literaciasite.wordpress.com/conclusao/ 

Citar e 
Referenciar 

Todas as citações constantes do trabalho deverão ser criteriosamente assinaladas e 
referenciadas. Para as elaborar aceder a:  
https://literaciasite.wordpress.com/bibliografia/ 
O trabalho deverá respeitar os direitos de autor (copyrights) evitando o plágio. 
Para cumprir com os direitos autorais e não cair no erro de plagiar, consultar:  
https://literaciasite.wordpress.com/direitos-de-autor/ 

https://literaciasite.wordpress.com/plagio/ 

Anexos 
(facultativos) 

Deverão ser numerados. Não serão aceites como anexos cronologias ou outros 
textos obtidos por cópia direta de manuais ou obras de autor.  
Todos os anexos deverão ser precedidos de uma brevíssima apresentação, 
explicando a pertinência da sua inclusão no trabalho. 
Os Anexos deverão constar imediatamente depois da Bibliografia. 

https://literaciasite.wordpress.com/
https://literaciasite.wordpress.com/
https://literaciasite.wordpress.com/indices/
https://literaciasite.wordpress.com/indices/
https://literaciasite.wordpress.com/introducao/
https://literaciasite.wordpress.com/corpo-do-trabalho/
https://literaciasite.wordpress.com/conclusao/
https://literaciasite.wordpress.com/bibliografia/
https://literaciasite.wordpress.com/direitos-de-autor/
https://literaciasite.wordpress.com/plagio/
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Agrupamento de Escolas Nuno Gonçalves 

Escola ………………………………………………………  
 

 
 
 
 

 
 

TÍTULO DO TRABALHO 
Subtítulo 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOME DO/A ALUNO/A 
N.º    - ANO | TURMA 

 
 
 
 

Mês | Ano 

Logotipo AENG, centrado 

Ident. AENG, centrado, 
letra Arial Narrow, 
Calibri ou Trebuchet, 
Negrito, tamanho 14 
Nome da escola, fontes 
tamanho 12 

Título/Subtítulo do 
trabalho, centrado, 
letra Arial Narrow, 
Calibri ou 
Trebuchet, Negrito, 

fontes tamanho 16 

Identificação do/a aluno/a 
Fontes referidas, tamanho 14, 
negrito 
Número, ano, turma – fontes 

referidas, tamanho 14, negrito 

MODELO DE CAPA 

 

 

 

Imagem alusiva ao 
conteúdo do 
trabalho; 
por baixo do Título 
e/ou Subtítulo; 
A cores ou a preto e 
branco;  
Sem contorno; 
Centrada;  
Dimensões máximas: 
< 15cmx20cm 
Créditos 

identificados. 

 

Créditos da 

imagem 
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Fontes referidas, tamanho 12, negrito 

IMAGEM 


