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Uma bibliografia anotada inclui três partes: uma citação bibliográfica, um breve 

resumo da fonte, e uma anotação pessoal demonstrando a sua compreensão do tema (até 150 

palavras). 

Como Fazer? 

1. Avaliar e Selecionar as Fontes de Informação. 

Livros, artigos de revistas científicas, relatórios, documentos governamentais, 

publicações de congressos e fontes académicas online. Como não vais poder incluir todos os 

trabalhos sobre o tema, terás de encontrar os mais relevantes.  

2. Citar o documento usando o estilo adequado. 

3. Escreva uma anotação concisa (até 150 palavras), resumindo: o tema central; a relevância 

e experiência do autor; compare e contraste este trabalho com outros que tem na sua 

bibliografia; refira como o documento lido, ajudou a responder à sua pergunta de partida e 

como ajudou a compreender melhor o tema da sua bibliográfica; 

4. Organize de forma: alfabética, cronológica, subtópico. 

5. Use a formatação de documento estilo Publication Manual of the American Psychological 

Association, Seventh Edition (2020).  

Formatação do Trabalho 

Normas de formatação geral 

Folhas A4. Margens de 1” (2,54cm) em todos os lados. 

Duplo espaço entre linhas. 
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O tipo de letra pode ser (escolher apenas um em todo o trabalho): Calibri 11pt, Arial 11pt, 

Lucida Sans 10pt, Times 12pt, Georgia 11pt ou Computer Modern 10pt. 

Incluir numeração e o título resumido no canto superior direito de todas as páginas. 

Página de Título/Folha de Rosto 

Bibliografia Anotada 

Nome do Autor 

Instituição 

Disciplina/Cadeira 

Curso 

Professor da Disciplina 

Data 

Bibliografia 

Todos os nomes de autores devem ser invertidos (os últimos nomes primeiro). Os 

primeiros nomes e nomes do meio dos autores, devem ser escritos apenas com iniciais e um 

ponto. Exemplo: Joana Maria Smith, deveria começar com: “Smith, J. M.”. Seguem-se alguns 

exemplos mais comuns. 

Trabalho com Um Autor 

Brown, E. (2013). Comedy and the feminine middlebrow novel. Pickering & Chatto. 

Trabalho com Dois Autores 

Fischer, D. e Bryant, J. (2008). Effect of certified personal trainer services on stage of 

exercise behavior and exercise mediators in female college students. Journal of American 

College Health, 56(4), 369-376. 

Documentos Online 

Sena, P. (2015, Agosto 17). Breve revisão teórica do personal training. 

https://paulosena.wordpress.com/2015/08/17/breve-revisao-teorica-do-personal-tr aining/ 

Exemplo de Uma Entrada 



COMO FAZER UMA BIBLIOGRAFIA ANOTADA 4 

Morel, B. (2005). Como sobreviver na américa. Edições J. 

Neste livro baseado na pesquisa experiencial da jornalista Morel, a autora tenta 

verificar se atualmente é possível para um indivíduo viver com um salário mínimo na 

América. Tendo empregos como empregada de balcão, empregada doméstica em 

serviço de limpeza e funcionária de vendas do Walmart. A autora resume e reflete 

sobre os seus relacionamentos com colegas de trabalho e suas dificuldades 

financeiras em cada situação. 

Jornalista experiente, Morel está ciente das limitações da sua experiência e das 

implicações éticas de suas estratégias de pesquisa experienciais e reflete sobre essas 

questões no texto. A autora comenta sobre os seus métodos e complementa as suas 

experiências com pesquisas académicas sobre seus locais de trabalho, questões 

económicas e o aumento do custo de vida na América. O trabalho de Morel é 

oportuno, descritivo e bem pesquisado. 


