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Ficha 8

REGRAS E ORGANIZAÇÃO 
DE UM TRABALHO ESCOLAR

  CONCEITO DE TRABALHO ESCOLAR 
E ESCOLHA DO TEMA

Um trabalho escolar é uma tarefa de investiga-
ção e reflexão sobre um tema ou um problema e tem 
como produto um texto escrito com a apresentação 
da análise realizada e das conclusões a que se che-
gou. O texto escrito pode ser acompanhado por 
outros elementos: um póster, um CD com power-
points e filmagens, um protótipo, etc.

A escolha do tema ou problema a tratar deve 
estar relacionada com a disciplina em que o trabalho 
se realiza e deve ser sempre acompanhada pelo pro-
fessor (ou proposta por este). Quanto mais pertinente 
e original for o tema, mais o trabalho é valorizado.

  METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO

Consoante a disciplina em que o trabalho escolar se inscreve, assim será o método 
de investigação (o caminho) a seguir. Alguns trabalhos exigem a realização de expe-
riências, de trabalho de campo, de inquéritos (etc.), outros não. No entanto, todos 
requerem uma investigação que passa pela leitura de textos escritos sobre o assunto 
a tratar (artigos, livros, entradas de enciclopédias), pela análise da informação recolhida 
e por uma proposta de resolução do problema (as conclusões).

O trabalho de seleção, recolha e tratamento de informação é muito importante. 
Os alunos devem colher a informação de fontes seguras e com autoridade (muitas 
páginas da Internet não o são) e trabalhar os dados de forma a apresentá-los por pala-
vras suas e a incorporá-los no seu trabalho de modo pertinente.

  A REPRODUÇÃO DE TEXTOS E IDEIAS DE OUTROS: 
A CITAÇÃO E O PLÁGIO

Alguns breves excertos de livros podem ser transcritos nos textos dos trabalhos 
escolares como citações, devendo o aluno inscrever as palavras do texto de partida 
entre aspas e identificar a fonte donde retirou a transcrição. Reproduzir textos ou ideias 
de outros autores sem identificar a obra de origem resulta numa prática denominada 
plágio, que é absolutamente inaceitável num trabalho escolar e punida pelo professor. 
Para evitar incorrer em plágio, o aluno pode também resumir as ideias de outros textos 
pelas suas palavras, identificando o(s) autor(es).

Assim, as citações são sobretudo usadas com os seguintes objetivos:

 a)  reproduzir informação e procurar autoridade para as ideias que o aluno afirma 
no seu texto;

 b) reproduzir as posições de outro autor para as rebater.

Uma parte do trabalho escolar terá sempre de ser constituída pelas análises, refle-
xões e conclusões do aluno.

Carl Spitzweg, O Rato de Biblioteca 
(1850).
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  PARTES DO TEXTO DE APRESENTAÇÃO DO TRABALHO DE INVESTIGAÇÃO

Cada tipo de trabalho exige o seu próprio método de investigação e o seu modelo 
de apresentação. Sugere-se aqui um modelo de apresentação do texto escrito que é 
indicativo e que deve ser adaptado às características de cada trabalho:

 1. Capa

 2. Índice

 3. Texto do trabalho

  a) Introdução
  b) Objetivos
  c) Método
  d) Desenvolvimento: análise e discussão dos dados
  e) Conclusão

 4. Bibliografia

 1. Capa 

 A capa deve conter os elementos de identificação do aluno, e não só:

 — Nome da escola e nome da disciplina;
 — Título do trabalho;
 — Nome do aluno (acompanhado pelo ano, turma e número);
 — Nome do professor que orientou o trabalho;
 — Data de entrega do trabalho.

NOTA:  Se usar cores e imagens, faça-o com sobriedade e pertinência.

 2. Índice

O índice é o elenco dos vários capítulos e partes do livro. Pode surgir no início ou 
no fim do trabalho e indica o título de cada capítulo e a página em que este se inicia. 
Veja-se o exemplo:

 — Introdução   3
 — Objetivos   4
 — Método   6
 — Desenvolvimento   8
 — Conclusão   14

 3. Texto

O texto do trabalho poderá ter as seguintes partes:

•  Introdução: apresentação do tema e do problema a tratar.
•  Objetivos: finalidades do trabalho (investigar, descobrir, estudar...).
•  Método: caminho seguido para realizar a investigação (descrever a experiência, 

o trabalho de campo, o material usado, a forma de análise, as obras lidas, etc.).
•  Desenvolvimento: apresentação dos dados; discussão dos dados.
•  Conclusão: ponto de chegada do trabalho — ideias que se apuraram, soluções 

para o problema, etc.

 4. Bibliografia

A bibliografia é uma lista das fontes consultadas (livros, artigos, páginas da Internet, 
etc.), que devem ser devidamente identificadas.

000998 004-023.indd   19 04/03/16   16:26


