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PADRONIZAÇÃO DOS TRABALHOS ESCOLARES 

 
Temos trabalhado árdua e constantemente para atingirmos a tão almejada excelência acadêmica, um dos valores 

fundamentais das Premissas do PEI e de nossa escola. Nossos professores e professoras possuem excelente formação 

acadêmica o que têm contribuído para o nosso sempre crescente sucesso. Nossa tarefa, portanto, não é fácil, pois 

devemos ser exigentes sem sermos excessivos; devemos incluir todos no processo e, ao mesmo tempo, todos devem 

estar felizes nessa jornada. E em busca dessa exigência acadêmica, os trabalhos produzidos pelos nossos alunos e 

alunas devem seguir normas padronizadas, tornando as tarefas mais desafiadoras na formação de cidadãos 

autônomos, reflexivos e capazes de contribuir com a sociedade como um todo. Abaixo segue o modelo que será 

instituído para os trabalhos escolares.  

 

 

1. APRESENTAÇÃO: 

 
Digitação do trabalho (O professor tem liberdade para querê-lo manuscrito) 

 
 

Estrutura: 

 
 

Deve apresentar as seguintes etapas: 

 
 Capa; 

 Página de Rosto; 

 Sumário; 

 Texto: (introdução, desenvolvimento e conclusão); 

 Referências bibliográficas. 

 

 

a) Capa: 

 
 

Formatando a capa na ABNT (NBR 14724) 

Segundo a norma ABNT NBR 14724, que regula a apresentação de trabalhos acadêmicos, a capa 

deve conter as seguintes informações, nesta ordem: 

 Nome da instituição (opcional); 

 Nome do completo e nº do autor e Série; 

 Título; 

 Local (cidade) da instituição onde deve ser apresentado; 

 Ano de depósito (da entrega). 

Normalmente, todas ficam em negrito, mas o tamanho da fonte fica assim definido. Itens como 

nome da instituição (escola) 14, nome do autor 12 devem estar separados apenas por uma linha, 

assim como título e subtítulo (no centro da folha) e local e ano de depósito (no final da folha), 

enquanto os outros ficam distribuídos igualmente ao longo da página. Isso deve ser feito 

manualmente dando Enter - não tem muito segredo.   Exemplo:                                         

https://eeeilucianedoespiritosanto.wordpress.com/
http://www.fee.ufpa.br/arqsecret/ABNT%20NBR%2014724.pdf


 

 

                               Nome da Escola 

                               Nome do autor 

 
 

 

 

 

Título 

 

 

 

                              

                              

                              

 

                             

 

 

 

 

                             São Paulo 

                                  ano 
 

 

b) Página de Rosto: 

 
Elementos necessários para identificação do documento, ou seja: 

 Nome da instituição (opcional); 

 Nome do completo e nº do autor; 

 Título; 

 Local (cidade) da instituição onde deve ser apresentado; 

 Ano de depósito (da entrega). 

Segue o mesmo modelo da capa acrescentando apenas caixa de texto do lado direito da folha com os 

dados descritos no exemplo.   Exemplo: 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Nome da Escola 

                    Nome do autor 

 

 

 

 

 

 

Título 

 

 

 

                              

                              São Paulo 

                                  ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Local 

Data 

Trabalho da disciplina 

de _____, solicitado 
pela professora______, 

para compor nota do 3º 

Bimestre 2018. 



c) Sumário: 

 
 

Consiste na enumeração dos capítulos do trabalho, na ordem em que aparecem 

no texto, com a página inicial de cada capítulo. 

 
Exemplo: 
 

 

 
 

         
         d) Texto:  
 

              (Introdução, desenvolvimento e conclusão); produção do 
trabalho de pesquisa. 
 

e) Fontes de pesquisa: 

 
 

Deverão estar dispostas no final do texto em ordem alfabética pelo sobrenome 

do (s) autor (es): 

 
Livros 

Padrão: SOBRENOME DO AUTOR, prenomes. Título: subtítulo. Edição. Local: Editora, 

ano. 

Exemplos: 

MARTINS, Gilberto de Andrade. Manual para elaboração de monografias e 

dissertações. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2000. 

MARION, J. C. Contabilidade empresarial. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

 
Enciclopédias e dicionários 

 

 

 
                           SUMÁRIO 

1. Introdução ------------------------------------------- 3 

2. Floresta Amazônica -------------------------------- 5 

3. Mata Atlântica .................................................... 9 

4. Conclusões ...................................................... 10 

5. Fontes de pesquisa ............................................. 12 



Padrão: TÍTULO: subtítulo. Edição. Local: Editora, ano. 

Exemplo: 

MICHAELIS: dicionário prático: inglês-português, português-

inglês. 18 ed. São Paulo: Melhoramentos, 1998. 

HOUAISS: Enciclopédia Mirador Internacional. Rio de Janeiro: Encyclopaedia 

Britannica do Brasil Publicações, 1987. 

 
Artigos ou matérias de periódicos 

Padrão: SOBRENOME DO(S) AUTOR(ES), Prenome(s). Título do trabalho: subtítulo. 

Título do periódico, local, volume, fascículo, página inicial e final do artigo, período e 

data de publicação. 

Exemplos: 

MARTINS, Gilberto de Andrade. Abordagens metodológicas em pesquisas na área de 

Administração. Revista de Administração da USP, São Paulo, v. 32, n.3, p. 5-12, 

julho/setembro, 1997. 

Documentos eletrônicos 

Trabalho com indicação de autoria 

Padrão: AUTOR, prenomes. Título. Outros dados, data. Disponível em: 

<www.endereço do site>. Acesso em: dia, mês, ano. 

Exemplo: 

PAES, Pereira. A permanência de animais nos condomínios. Direitonet. Disponível 

em <www.direitonet.com.br>. Acesso em: 15 mai 2002. 

Sítio institucional 

Padrão: INSTITUIÇÃO. Conteúdo do sítio. Título. Outros dados, data. Disponível em: 

<www.endereço do site>. Acesso em: dia, mês, ano. 

Exemplo: 

IBGE. Sítio eletrônico da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

Relatório da Pesquisa de Domicílios 2005. <www.ibge.gov.br> . Acesso em 15 mar 

2005. 

 

 

É IMPORTANTE OBSERVAR: 

 Papel: 
 

 

Os textos devem ser apresentados em papel branco, formato A4 (21 cm X 29,7 cm), 

impresso na cor preta (exceto as figuras), somente no anverso das folhas. 

http://www.direitonet.com.br/
http://www.direitonet.com.br/
http://www.ibge.gov.br/
http://www.ibge.gov.br/


 Fonte: 

O texto deverá ser apresentado justificado e será utilizada a fonte “Times New 

Roman” e tamanho 12 para o texto. 

 
Para citações de mais de três linhas, títulos e legendas das figuras e tabelas 

deverá ser utilizada a mesma fonte reduzida para tamanho 10. 

 
 Margens: 

 
As páginas devem ser configuradas utilizando para as margens esquerda e 

superior a distância de 3 cm; para as margens direita e inferior, 2cm. 

 Espaçamento: 

 
Quanto à formatação do parágrafo, todo o trabalho deve ser digitado utilizando o 

espaçamento um e meio (1,5), com exceção da natureza e finalidade do trabalho, nome 

da instituição e orientador (na folha de rosto); das citações de mais de três linhas, as 

notas de rodapé e os títulos e legendas de figuras e tabelas (na parte textual); e as 

referências (na parte pós-textual), que deverão utilizar espaçamento simples. 

Os títulos das subseções devem vir separados dos textos que os antecede por 

duas linhas e dos que os sucede por uma linha em branco. 

 Numeração das páginas: 

Contam-se as páginas do trabalho, de forma sequencial, a partir da folha de rosto 

e passa-se a imprimir a numeração correspondente a partir da primeira página da parte 

textual 

(a partir da introdução) até a última folha do trabalho (última folha da parte pós-textual). 

A numeração das páginas deve ser colocada, utilizando-se algarismos arábicos, 

no canto superior direito da folha, a dois cm da borda superior do papel e a 2 cm da 

borda direita da folha. 

 Siglas:  

 

Quando uma sigla aparecer pela primeira vez no texto, sua forma completa deve anteceder a 

sigla e esta deverá vir entre parênteses. 

Por exemplo: “A Organização das Nações Unidas (ONU) apresentou ....” 

 
 Palavras estrangeiras: 

 
As palavras estrangeiras, mesmo de uso corrente no nosso quotidiano, devem vir 

grafadas em itálico. 

 Dúvidas consulte o site: 

https://tecnoblog.net/236041/guia-normas-abnt-trabalho-academico-tcc/ 

 

https://tecnoblog.net/236041/guia-normas-abnt-trabalho-academico-tcc/

