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Indicação aos alunos
• Sempre que realizas um trabalho deves referir as fontes que consultaste para obter 

informação, apresentando uma bibliografia. 

• O Estatuto do Aluno e Ética Escolar menciona, a este propósito, como um dever do 
aluno: “u) Respeitar os direitos de autor e de propriedade intelectual”.

• Nas regras indicadas respeita os espaços (a seguir aos sinais de pontuação) e a 
pontuação.

• Em caso de dúvida solicita apoio junto da professora bibliotecária.

• Sugerimos que organizes a tua bibliografia da seguinte forma:



Bibliografia

Livros
Sítios 

consultados
Créditos/fontes  

das imagens



Indicação aos docentes

• A referência aos livros segue a Norma Portuguesa 405-1 
(excluindo a indicação do ISBN considerada essencial 
pela referida norma).

• O “Guião para produção de trabalhos 
escritos de pesquisa” inclui mais normas 
para apresentação de referências  
bibliográficas.



Livros

• 1 autor
APELIDO, nome próprio – Título.* Edição (ª ed.)**Local de edição: 
Editor, ano de publicação.

Exemplo:
COUTO, Mia – O beijo da palavrinha. 5.ª ed. Alfragide: Caminho, 
2013.

*O título deve ser registado a negrito. Caso se trate de uma referência manuscrita poderá sublinhar-se.
**Se não surgir a indicação do número da edição no livro normalmente tratar-se-á da 1.ª. Apenas se deverá mencionar a partir da 
segunda.

Regista 



Livros

• Até 3 autores
Mencionam-se todos, separando-os por ponto e vírgula e 
respeitando a ordem de apresentação. Caso algum surja em 
destaque será o primeiro a ser indicado.

Exemplo:
FERNANDES, Paulo Jorge; MAGALHÃES, Ana Maria; ALÇADA, Isabel 
– As Invasões Francesas e a Corte no Brasil. Lisboa: Caminho, 2011.



Livros

• Com mais de 3 autores
Quando a obra tem mais do que 3 autores indica-se apenas o nome do 1.º  
ou daquele que surge com maior evidência, seguido da expressão [et al.].*

Exemplo:
VIEIRA, Alice [et al.] – O Código d´Avintes. Alfragide: Oficina do 
livro, 2006.

* Abreviatura da expressão latina “et alii” que significa “e outros”.



Sítios consultados

• Endereço  em linha de onde se retirou a informação* 
[Consultado em…]

Exemplo: 
http://www.cienciaviva.pt/peixes/home/?idioma=pt [Consultado em 21-08-2015]

* Copiar a partir da barra superior.

http://www.cienciaviva.pt/peixes/home/?idioma=pt


Créditos/fontes das imagens retiradas da Internet  

• Endereço  em linha completo de onde se copiou a imagem* 
[Consultado em…]

Exemplo: 
http://www.cienciaviva.pt/peixes/home/index.asp?accao=showpeixe&id
_especie=11&id_grupoespecie=1 [Consultado em 21-08-2015]

*Atenção: deverá ser o sítio concreto e não Google Images (trata-se do browser).

http://www.cienciaviva.pt/peixes/home/index.asp?accao=showpeixe&id_especie=11&id_grupoespecie=1

