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FORMATO/TEMPLATE dos TRABALHOS A CONCURSO 

Trabalho escrito (PDF) deve incluir o Título do trabalho, a Identificação do(s) autor(es), o nome do 

Agrupamento de Escolas/Escola não Agrupada e do tipo de Grupo (A, B ou C), e em todas as páginas 

devem constar os Logótipos do concurso e do Agrupamento de Escolas/Escola não Agrupada, 

obedecendo aos seguintes requisitos: 

Margens: Esquerda e Direita (2cm), Superior (3cm), Inferior (2,5cm) 

Cabeçalho: 0,75 com o Logótipo do Concurso (à esquerda) e do Estabelecimento 

Escolar (à direita) 

Rodapé com paginação (exceto capa): 1,25 

Fonte: Times New Roman 12 

• Dimensão: máximo de 3 páginas sem contar com eventual capa, listagem de fontes e anexos 

documentais (Grupos A e B) ou máximo de 5 páginas sem contar com eventual capa, listagem 

de fontes e anexos documentais (Grupo C) 

 

Trabalho Audiovisual de média resolução (até 2 Gb) - o powerpoint, o vídeo ou outro formato 

audiovisual deve obedecer aos seguintes requisitos: 

Margens: Esquerda e Direita (1cm), Superior e Inferior (1cm) 

Fonte: Times New Roman 12 

• deve incluir uma capa com o Título do trabalho, a Identificação do(s) autor(es) e do Grupo A, 

B ou C e incluir o Logótipo do Concurso (à esquerda) e do Agrupamento de Escolas/Escola 

não Agrupada (à direita) em cabeçalho 0,75 – caso não consigam inserir, pede-se a não 

colocação de texto nesses cantos superiores para não ficar oculto pelos Logótipos que a 

organização vai colocar: para o efeito, solicita-se o envio do Logótipo do Agrupamento de 

Escolas/Escola não Agrupada 

• Dimensão: até 5 minutos (Grupos A e B) ou até 7 minutos (Grupo C) - a enviar pelo 

Wetransfer 

 

• Nota: caso não consigam inserir os Logótipos no audiovisual, pede-se a não colocação de 

texto nesses cantos superiores para não ficar oculto pelos Logótipos que a organização vai 

colocar. Se for o caso, solicita-se o envio do Logótipo do Agrupamento de Escolas/Escola não 

Agrupada para a CPHM 

 

FIM 


