
COLÉGIO ESTADUAL POLIVALENTE – ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E 
PROFISSIONAL
Rua Figueira, 411 – Jardim Santa Rita – Londrina - Paraná 
Fone: (43) 3338-5018 – E-mail: colegiopolivalente@yahoo.com.br 

 

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS ESCOLARES

Os trabalhos dentro das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 
devem conter:

1 – Capa
2 – Folha de Rosto
3 – Sumário
4 – Introdução
5 – Desenvolvimento
6 – Conclusão ou Considerações Finais
7 – Referências
8 – Anexos (se houver)
9 – Contra Capa

Margens

Esquerda – 3 cm
Superior – 3 cm
Direita – 2 cm
Inferior – 2 cm

Papel

Para trabalhos digitados deve-se utilizar papel tamanho A4 (21cm x 29,7cm) e para 
trabalhos manuscritos usar papel almaço.

Espaçamento entre linhas

Para trabalhos nas normas da ABNT deve-se utilizar espaçamento 1,5 entre linhas.

Fonte

Deve-se utilizar fonte Arial ou Times New Roman, tamanho 12 em todo o trabalho, 
exceto para citações em parágrafo especial e notas de rodapé.
Citações: Fonte Times New Roman 11 ou Arial 11.
Notas de Rodapé: Fonte Times New Roman 10 ou Arial 10.

Parágrafo

O Parágrafo deve ser recuado 3 cm da margem esquerda.

Citações: recuar 6 cm da margem esquerda.

Capa

Deve ser de papel consistente ou simples, sem ilustração ou “embelezamento", 
composta de:
a) Cabeçalho: nome do colégio e curso.



Deve ser centralizado à margem superior, com letras maiúsculas, tamanho 16 ou 18, 
espaçamento entre linhas simples;
b) Nome do(s) aluno(s): abaixo do nome da instituição 5 cm, centralizado, letras 
maiúsculas,
tamanho 16 ou 18;
c)  Título do trabalho: no centro da folha, negrito, centralizado, tamanho 16 ou 18, 
letras maiúsculas. Se houver subtítulo, colocar logo abaixo do título, com tamanho de 
fonte menor, sem negrito, somente iniciais maiúsculas.
d) Local e ano: centralizado na borda inferior e as primeiras letras maiúsculas, 
tamanho 14.

Folha de rosto

A Folha de Rosto apresenta os mesmos elementos gráficos apresentados na capa, 
apenas acrescenta-se a 3 cm abaixo do titulo a justificativa do trabalho, turma e nome 
do(s) professor(s). A justificativa deve-ser alinhada à margem direita a partir do meio 
da página. Utiliza-se fonte Times New Roman ou Arial 12 em letras minúsculas.

A. Introdução

Parte inicial do texto, onde devem constar a delimitação do assunto tratado, objetivos 
da pesquisa e outros elementos necessários para situar o tema do trabalho.

B. Desenvolvimento

Parte  principal  do  texto,  que  contém  a  exposição  ordenada  e  pormenorizada  do 
assunto. Divide-se em seções e subseções, que variam em função da abordagem do 
tema e do método.

C. Conclusão ou Considerações Finais

Parte final do texto, na qual se apresentam conclusões correspondentes aos objetivos 
ou hipóteses.


