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               TÍTULO DO TRABALHO  

Galileu 
Biografia 

 

Introdução 
A parte introdutória abre o trabalho propriamente dito, referindo o assunto a ser abordado. 

EX: Realizado no âmbito da disciplina de---- este trabalho tem por objetivo ……….. 

 ( indicar o ponto de vista sob o qual será tratado; situá-lo no tempo e espaço; mostrar a sua importância e 

apontar a metodologia utilizada (pesquisa bibliográfica, pesquisa de laboratório, inquérito etc). 

 
Desenvolvimento 
 

Também chamado corpo do trabalho, deve apresentar o conteúdo  da pesquisa realizada e comunicar os 

resultados.  

 

O conteúdo pode ser subdividido em partes, dentro de uma estrutura lógica com que o tema foi 

desenvolvido. 

   EX: 

 O homem e a sua época/ O cientista e a ciência da época 

……………………………………. 

 A obra 

…………………………………………… 

 O legado 
…………………………………………………………………. 

 
Conclusão 
 

Constitui o ponto de chegada, isto é, deve apresentar a resposta ao tema anunciado na introdução.  

Não é correto iniciar afirmando que vai concluir. A conclusão não é uma idéia nova ou um resumo 

marcante dos argumentos principais, é uma síntese interpretativa dos elementos dispersos pelo 

trabalho, ponto de chegada das deduções lógicas, baseadas no desenvolvimento. 

 
Referências bibliográficas 
Todas as fontes de informação (livro, revista, vídeo, site, CD-ROM, etc) utilizadas na elaboração do 

trabalho devem ser colocadas em lista alfabética. 

 

EX: Livros: 

          Apelido, nome – título, local de edição, editora, ano  
              Steele, Philip  – Galileu: o Génio que Enfrentou a Inquisição. Porto: Campo das Letras, 2008 

        Revistas: 

        Apelido, nome do autor do artigo – título do artigo, título da revista, ano, nº e mês, pág. 
            Fernandes, Joaquim (2009) – Estrelas do Oriente. Super Interessante, nº 134, Junho, pp.84-90 

        Enciclopédia: 
         Título da Enciclopédia, local de publicação, editora, data, volume e páginas 
              Enciclopédia Luso – Brasileira de Cultura, Lisboa, Verbo, 1967, p. 1291, volume 6 
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