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Apresentação  

 

 A segunda edição deste manual, tem o objetivo de orientar, os alunos da 

Educação Básica, durante a realização de uma pesquisa escolar e posterior registro 

por escrito das informações selecionadas. 

 Também apresentará as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas) de forma simples e descomplicada (adaptada), para que venha a fazer parte 

do cotidiano escolar, pois é fundamental à escola abordar um assunto tão importante 

e ainda pouco explorado nesta faixa-etária. 

 Objetiva também possibilitar que os alunos aprendam a usar de forma respeitosa 

as diversas obras intelectuais (fontes de pesquisa) durante a realização dos trabalhos 

escolares, é ampliar o conhecimento sobre o acervo cultural existente, estimulando 

não só o hábito da leitura, como o compartilhamento de ideias e criações. 

 Para atingir esses objetivos e contribuir com a qualidade dos trabalhos enviados 

aos professores, consulte o manual quando for necessário a partir do item do seu 

interesse.
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Pesquisa Escolar

Você sabe o que é pesquisa?

 Pesquisa é a investigação feita com o objetivo de obter conhecimento específi co 
e estruturado sobre um assunto preciso. (BAGNO, 1998). 

 Parece difícil, não é? Mas saiba que não, pois o que nos interessa é a pesquisa 
escolar, que nada mais é do que uma maneira inteligente de estudar e aprender, ou 
seja, você deve acabar sua pesquisa compreendendo melhor o assunto pesquisado. 
(ROCHA, 1996). 

E por que pesquisar? 

 Sem pesquisa não há Ciência e muito menos tecnologia, pois são os avanços 
realizados pelos pesquisadores que permitem conhecer e criar novos medicamentos, 
tratamentos de saúde, produtos, máquinas entre outros. 

Formas de Pesquisa 

Pesquisa Individual

 Como único responsável pela tarefa, você precisa organizar-se para obter os 
dados, interpretá-los e elaborar suas conclusões. 

Pesquisa em Grupo 

 O primeiro passo é defi nir em conjunto o plano de pesquisa e as tarefas 
de cada um. O trabalho em equipe precisa do entrosamento de todos, por isso os 
dados pesquisados devem ser organizados, para que cada membro da equipe possa 
consultá-los e fi car sabendo como anda o trabalho. 

 

 Para auxiliá-lo em sua pesquisa escolar, sugerimos que siga os passos 
apresentados nas próximas páginas. 



Passos para realizar uma pesquisa na Internet:
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Escolha um site de busca;

Ao acessar o site de busca, tenha anotado o assunto que
pesquisará e algumas palavras – chave;

Quando encontrar a informação, salve-a em um editor de
texto (word) e marque as fontes;

Releia as informações selecionadas;

Forme grupos de informações de acordo com as diferentes
partes do assunto;

Depois de pesquisar, pense na ordem que vai colocar sua
pesquisa e escreva o texto com suas palavras, respeitando
as ideias dos autores;

Quando acabar, releia todo o texto para possíveis
correções;

Não se esqueça de buscar imagens, vídeos, mapas, entre
outros, para ampliar / ilustrar o assunto;

Organize a bibliograf ia / Webgraf ia;

Faça uma capa - Não se esqueça de colocar: o título, o
nome, o ano/série, a data, a disciplina e o nome do
professor(a).
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Estruturação de trabalho escolar 
 

Capa

A capa do trabalho pode conter alguma ilustração, mas nela devem constar todos os 
itens abaixo: 

• Nome do colégio – fonte tamanho 14, Arial, centralizado, maiúsculo e negritado; 

• Título do trabalho – fonte tamanho 14, Arial, centralizado e negritado; 

• Nome do aluno, número e ano, disciplina, nome do professor – fonte tamanho 12, 
Arial, caixa de texto sem margens e alinhamento à direita;

• Cidade e ano – fonte tamanho 12, Arial; 

 

Importante: Não utilize como título “Trabalho de...”, mas sim o título que deverá 
fazer referência ao tema central abordado no trabalho.
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MODELO

COLÉGIO SANTO AGOSTINHO

TÍTULO DO TRABALHO

Nome do aluno
Nº e ano / série

Disciplina
Nome do professor

São Paulo
2019

Arial ou Times, 14, Negrito, caixa alta, 
centralizado, espaço simples

Arial ou Times, 14, Negrito, caixa alta, 
centralizado, espaço simples

3 espaço simples

Arial ou Times, 12, caixa alta e baixa, 
justifi cado, entro da página

Arial ou Times, 12, caixa alta e baixa, 
centralizado, espaço simples
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Sumário

A capa do trabalho não deve ser enumerada. 

A enumeração deverá ser feita com os nomes dos capítulos e/ou tópicos e as páginas 
correspondentes:

1.Sumário ..................................................................................................................02 

2.Tópicos ou Capítulos ..............................................................................................03 

3.Conlusão ................................................................................................................04 

4.Anexos ....................................................................................................................05 

5.Bibliografi a ..............................................................................................................06

Modelo

Importante: A fonte e o estilo de letras usados no sumário deverão ser os mesmos 
do corpo do texto. 
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Introdução

 A introdução é a parte inicial do texto, ela apresentará do que se trata a pesquisa, 
por isso é importante escrever esta etapa por último, assim você terá mais elementos 
para escrever um texto curto, mas recheado de informações importantes.

Quando digitado, deverá ser feito:

• Fonte Arial, tamanho 12 – para o texto 

• Alinhamento – Parágrafo justifi cado 

• Espaçamento entre linhas – 1,5 linhas

Desenvolvimento

 O desenvolvimento do trabalho é a pesquisa propriamente dita, ou seja, deve 
conter a exposição do assunto de forma ordenada e dividida por títulos dos capítulos 
e subtítulos.

Quando digitado, deverá ser feito:

• Fonte Arial, tamanho 12 – para o texto 

• Fonte Arial, tamanho 14 em negrito – para os títulos 

• Alinhamento – Parágrafo justifi cado 

• Espaçamento entre linhas – 1,5 linhas 

Conclusão ou Considerações Finais 

 A conclusão do trabalho apresenta o que o aluno pesquisou, o que foi discutido 
e, o mais importante, o que ele aprendeu com o trabalho. Neste tópico, se o aluno 
quiser, poderá posicionar-se criticamente e até apresentar propostas para mudança 
ou melhoria da realidade – mas isso dependerá do assunto pesquisado. 

Quando digitado, deverá ser feito:
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A numeração de página é colocada a partir da primeira folha da parte textual 
(introdução) e deve ser seguida, em ordem até a última folha do trabalho 
(referências bibliográfi cas). 

Quando digitado, deverá ser feito: 

• Preferencialmente no canto inferior direito da folha, sem traços, pontos ou 
parênteses.

• Fonte Arial, tamanho 12 – para o texto 

• Alinhamento – Parágrafo justifi cado 

• Espaçamento entre linhas – 1,5 linhas 

Menu Editor de Texto (Word)
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Margens

As palavras estrangeiras, mesmo de uso corrente no nosso dia a dia, devem vir 
grafadas em itálico, exemplos:

• O uso de software pirata é proibido.  

• Podemos usar o tablet durante as aulas.
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1 AS NOVAS TECNOLOGIAS

 Em 1982, Schaff  e Friedrichs, ao analisarem os impactos das novas tecnologias 
na sociedade moderna, afi rmaram que tais impactos seriam percebidos, principalmente, 
no campo do trabalho e, em especial, no da educação. 

 Apesar de termos plena compreensão de que os impactos causados pela 
revolução tecnológica ultrapassam as instâncias aqui delimitadas, nossa análise 
abrangerá apenas seus aspectos sociais, educacionais, com destaque para a internet. 

1.1 AS NOVAS TECNOLOGIAS E AS QUESTÕES SOCIAIS

 Aceitando ou não a teoria marxista, no que se refere à infl uência recíproca 
entra base e superestrutura e seus efeitos, qualquer pessoa que se dedique à refl exão 
em termos das ciências perceberá nitidamente que as transformações tecnológicas, 
com as consequentes alterações na produção de serviços, devem necessariamente 
produzir mudanças também nas relações sociais, que podem ser percebidas desde 
pequenos objetos de usos pessoal até invenções da robótica.

Modelo de formatação de
página e texto

= Clique na tecla “enter”

2 cm

2 cm3 cm

3 cm
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Referências Bibliográfi cas – como citar

 Neste tópico deverão ser citadas todas as obras consultadas para realizar a 
pesquisa.  

 As obras deverão ser citadas em uma única ordem alfabética, independentemente 
se forem impressas ou online, com espaço simples e alinhadas à margem esquerda. A 
separação entre as referências deve ser de uma linha branca de espaço simples. 

 

Importante: Trabalhos que não possuem as referências bibliográfi cas, não são 
considerados sérios, por não possuírem embasamento teórico e o respeito aos direitos 
autorais. 

Para cada tipo de obra, há uma forma correta de citar as 
informações:

Livros

SOBRENOME, Nome (autor da obra) Título: subtítulo. Edição. Local (cidade de 
publicação): Editora, ano de publicação. (Nome e número da série, se houver).

Exemplo:

RODRIGUES, André Figueiredo. O clero e a Conjuração Mineira. São Paulo: 
Humanitas FFLCH/USP, 2002. 

Publicação sem autoria  

TÍTULO do livro. Local: Editora, ano de publicação.

Exemplo:

ALMANAQUE Abril: Quem é quem na história do Brasil. São Paulo: Abril, 2000.

 Caso o título do livro seja iniciado por artigo (defi nido ou indefi nido), tanto o 
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artigo quanto a palavra subsequente devem estar em letras maiúsculas. 

Exemplo 1: OS GRANDES clássicos das poesias líricas [S.l]: Ex libris, 1981.

 Importante: Quando o livro citado tiver mais de três autores, é necessário 
escrever o nome do primeiro e depois acrescentar a expressão latina “et al”, que 
signifi ca “ e outros”.  Acrescentar a expressão “et al” em itálico. Expressões In e [S.l] 
também devem aparecer em itálico. Exemplo:

BRITO, Edson Vianna et al. Imposto de renda de pessoas físicas: livro prático de 
consulta diária. São Paulo: Frase, 1996.

Artigos de publicações periódicas (revistas / jornais) 

TÍTULO DO PERIÓDICO. Local de publicação: Editor, volume, número, mês e ano. 
Número de páginas (opcional). 

 

Exemplo: 

 

VEJA. São Paulo, edição 1775, ano 35, n. 43-30 out. 2002. 142 p. 

 

Publicações Periódicas (online) 

SOBRENOME, Nome (autor do artigo). Título do artigo. Título da publicação, Local: 
Editora, volume, número, ano. Disponível em: endereço eletrônico . Acesso em: (data 
de acesso – dia, mês e ano). 

 

Exemplo: 

 

SALEM, Shâmia; OTA, Simone. Dieta econômica. Corpo a corpo Online, São 
Paulo: Abril, edição 173, maio 2003. Disponível em: http:/www2.uol.com.br/símbolo/
corpoacorpo/ . Acesso em: 27.maio.2003. 
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Documentos online 

No caso de documentos online, apresentar a URL (link) precedido da expressão 
“Disponível em:” fi nalizando com a data de acesso. 

Exemplo: 

 

ALMEIDA, Leandro Sobre referências a fontes disponíveis na Internet. Artigos 
sobre Educação LEHRB Disponível em:  http://www3.ufrb.edu.br/lehrb/2013/05/19/
referenciasfontes-da-internet/ Acesso em: 31.ago.2015. 

Imagens online 

No caso de imagens online, apresentar a URL (link) precedido da expressão 
“Disponível em:” fi nalizando com a data de acesso, de acordo com o exemplo:

AMARAL, Tarsila. Operários. 1933. Pintura. Óleo 
sobre Tela 150 x 205 cm. Acervo Artístico Cultural 
dos Palácios do Governo do Estado de São Paulo. 
In: Tarsila e o Brasil dos Modernistas na casa 
Fiat de Cultura. Nova Lima-MG: Base 7, 2011, p. 
21. Catálogo de Exposição. 10 de maio e 10 de 
julho de 2011. Casa Fiat de Cultura. Curadoria de 
Regina Teixeira de Barros.  Disponível em: http://
www.casafi atdecultura.com.br/admin/catalogos/

Cat_Tarsila_CFC.pdf . Acesso em: 8. mar. 2013.
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Referências Bibliográfi cas

ABNT. NBR 6023: informação e documentação: referências – elaboração. Rio de 
Janeiro, 2018.

ALMEIDA, Leandro Sobre referências a fontes disponíveis na Internet. Artigos 
sobre Educação LEHRB Disponível em:  http://www3.ufrb.edu.br/lehrb/2013/05/19/
referencias-fontes-da-internet/  Acesso em: 31.ago.2015. 

COLÉGIO ÁGUA VIVA. Manual para apresentação de trabalhos escolares. 
Disponível em:  http://www.colegioaguaviva.com.br/imagens_arquivos/artigos/fi les/
materiais_didaticos/RegrasTrabalhosEscolares.pdf  Acesso em: 24.ago.2015. 

COLÉGIO ANCHIETA. Projeto de Iniciação a Metodologia Científi ca 8º e 9º 
ano do Ensino Fundamental e 1º ao 3º ano do Ensino Médio. São Bernardo do 
Campo, 2010. 9p.

Disponível em: http://www.portalanchieta.com.br/portal/fundamental_medio/arquivos/
pdfs/ManualABNT_8_9_1_ao_3_EM.pdf. Acesso em: 24.ago.2015.

ENNES, C. S. O direito autoral e a liberdade de expressão. Curitiba, 2012. 70 
p. (monografi a) Disponível em: http://tcconline.utp.br/wp-content/uploads/2012/09/
O-DIREITO-AUTORAL-E-ALIBERDADE-DE-EXPRESSAO.pdf Acesso em: 
24.ago.2015. 

Ministério da Educação SEED – Secretaria de Educação a Distância. Manual de 

Procedimentos: Normas e procedimentos para validação de obras intelectuais. 
Brasília, Novembro de 2007. 46 p. Disponível em: http://objetoseducacionais2.mec.
gov.br/retrievefi le/procedimentos Acesso em: 24.ago.2015. 

Ministério da Educação SEED – Secretaria de Educação a Distância. Manual de 

Procedimentos: Normas e Procedimentos para validação de obras 
para publicação. Brasília, Novembro de 2007. 30 p. Disponível em: http://
portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/materiais/0000012021.pdf   Acesso em: 
24.ago.2015.   
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