
 

 

POSTERS 
 

 
Data limite de entrega – primeira aula de dezembro 
 
Tarefa - Apresentação de um poster científico. 
 
Propostas para o Tema do Trabalho (seleccionar um) 
Título - Saúde; Subtítulo - nome do método escolhido para o trabalho 

 
Regras a seguir na Organização e Apresentação do Trabalho 
-  o poster deve ser apresentado em suporte papel 
- o poster deve obedecer a uma dimensão de página A3;
-  o trabalho final pode ter orientação vertical ou horizontal; 
- o poster deve informar, mas também provocar impacto; a informação poderá organizar-se, por 
exemplo, de acordo com a seguinte disposição:  

 

Foto do grupo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

TÍTULO: 
Subtítulo   
Autor: 
Escola: 

 
Introdução 

 
 

Imagem do 
objecto de 

estudo 

 
Desenvolvimento do 

tema 
 
 

 
Conclusões 

 
 

Bibliografia 

C. Naturais

http://cienciasonline.wordpress.com

Exemplo de poster.

A organização e secções pode(m) ser alterada(s).

imagens ou dados
extra



Como organizar?

Ciências Naturais – 9º ano  

 

- a introdução servirá para dar a conhecer, ao leitor, de uma forma geral, o objecto de estudo do vosso 
trabalho; deve ser redigida com base em frases curtas, com ideias-chave bem organizadas, tentando 
responder à pergunta “O quê?” (ex: o que é "nome do tema"? 

 
- imagem (ou imagens) do objecto de estudo deverá ser explicativa e apelativa, complementando a 
informação contida na introdução. A imagem deve conter a respectiva legenda; 
- o desenvolvimento do tema, à semelhança do texto introdutório, deverá ser redigido com frases 
curtas e elucidativas, dando a conhecer, agora de uma forma mais profunda, o objecto de estudo

- ao lado do desenvolvimento do tema, deve constar uma ou mais imagens do objecto de estudo, 
contextualizado-o. 
- para terminar a abordagem do objecto de estudo, deve constar, em baixo, uma conclusão onde devem 
especificar a importância do conheciemnto do tema para a promoção da saúde individual e comunitária.

- o trabalho não ficará completo sem a bibliografia . Esta deverá ser escrita por ordem alfabética do 
último nome dos autores, seguindo-se a data de edição (entre parêntesis), título da obra, editor, cidade e 
paginação. Caso queiram integrar, ao longo dos textos (introdução, desenvolvimento e conclusão), as 
referências bibliográficas, estas deverão conter apenas o último nome do autor, seguido da data da 
edição, tudo entre parêntesis. 
  

Exemplo: 
- Dias, A. G., Guimarães, P. & Rocha P. (2003). Geologia 10 – Parte 2, Areal Editores, Perafita, 207pp. 
 
Se forem referências on-line: 
OLIVEIRA, J. B. (2002). Fisiologia do sistema digestivo. Retirado de: http://www.vulcaodepocos.com.br/dicas-
diversas/saude/fisiologia_sistema_digestivo.asp.
 

 
 
 

 
 

 

Site da página 

  
- o título  que indica o tema do trabalho, poderá ser escrito com letras maiúsculas (Arial, negrito, 
tamanho 60); 
- o subtítulo deverá ser escrito com letras maiúsculas (Arial, negrito, tamanho 50; 
- sob o título deve constar o nome do autor (por ordem alfabética de apelido) e respectivo endereço 
electrónico (Arial, negrito, tamanho 32).   Exemplo: Luiz, S.; sluiz@sapo.pt .; 
- as caixas de texto devem ser organizadas em sub-títulos (Arial, negrito, tamanho 20) e corpo do texto 
(Arial, normal, tamanho 20); 

O que escrever?

http://sergioluiz.wordpress.com


