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A estrutura de um relatório 
 

Guião para a elaboração de relatórios 

 

COMO SE FAZ UM RELATÓRIO 
 

 A consulta de um dicionário de Língua Portuguesa dá-nos a seguinte definição de relatório: "exposição cir-

cunstanciada e objectiva, oral ou por escrito, daquilo que se viu, estudou, observou, analisou... 

Ao longo da vida académica e profissional, temos de produzir relatórios cujo objectivo é descrever situações, 

factos, actividades, comunicar um trabalho, uma pesquisa, um projecto desenvolvido. Para além do papel de 

comunicação que o relatório efectivamente tem, a sua elaboração permite ao autor uma análise crítica sobre o 

seu trabalho e a perspectivação da actividade futura. Daí que, num relatório, não se pode limitar a descrever 

o que foi feito, mas como foi feito: deve-se registar os processos que levaram a determinadas conclusões, as 

dificuldades sentidas, as hipóteses de trabalho levantadas, etc. 

 

Aspectos muito importantes 

 

1. Cumprimento do prazo – a entrega de um relatório fora do prazo sofre penalização na avaliação. 

 

2. Um relatório prepara-se com tempo. O conhecimento antecipado da data de entrega permite gerir o 

tempo da sua produção para que o documento final reflicta cuidado na apresentação e um conteúdo 

substancial, quer dizer, mostra de facto o trabalho que se desenvolveu. 

 

Tipos de relatório 

 

 1. Relatórios de actividade 

 2. Relatórios de desenvolvimento/processo 

 3. Relatórios do produto final 

 

 1. Relatório de actividade - pode ser solicitado um relatório individual ou de grupo de uma iniciativa, de 

uma saída ou actividade de campo, de uma visita de estudo, de um conjunto de actividades produzidas num 

determinado período de tempo. 

 

 2. Relatório de desenvolvimento de processo - está prevista a apresentação de um relatório do desenvol-

vimento do projecto em AP, pelo menos em dois momentos: 

* No fim do 1º período. 

* No Carnaval. 

 

Os objectivos destes relatórios, também designados por relatórios de processo, são, entre outros, os seguin-

tes: 

■  Permitem que o grupo e cada um dos seus elementos tomem consciência do processo de execução do pro-

jecto e da participação de cada um 

■   Ajudam a reflectir sobre as dificuldades e até bloqueios do projecto favorecendo a sua superação 

■   Podem orientar a reformulação do projecto 

■   Promovem a auto-avaliação 

■   Constituem elementos de avaliação para o professor 

 

No final do ano, no caso concreto de AP o aluno pode apresentar um relatório individual final onde expõe 

um balanço do seu trabalho ao longo do ano. 
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 3. Relatório do produto final 

 

O relatório do produto final acompanha a apresentação do produto final (no fim do ano lectivo, caso de AP). 

O produto final é a concretização do projecto desenvolvido: integra a experiência do projecto. 

Pode acontecer que ao longo do ano seja solicitado produtos do trabalho, e nesse caso, está-se a apresentar 

um relatório de produto. 

 

A estrutura de um relatório 

 

Geralmente, o relatório apresenta as seguintes partes: capa, índice / sumário, texto, anexos. 

 

Capa 

 Na capa devem constar os seguintes elementos: 

 - O nome da escola 

 - O título: (por exemplo, "Relatório do Trabalho de Projecto") 

 - A identificação de quem faz o relatório 

 - A identificação do professor 

 - A data. 

 Apesar de a capa não ter registado o número de página, conta como página 1. 

 

Sumário 

 Na página 2 deve-se registar o sumário, por vezes designado por índice, que tem por função apresentar a 

estrutura do relatório e a sua localização através do registo da página. Por exemplo: 

 1. Introdução..........................................3 

 2. O carácter da Área de Projecto.........5 

 3. 

 4. 

 5. Bibliografia.......................................15 

 6. Anexos.............................................17 

 

Texto 

Deve-se iniciar o texto com uma introdução onde se justifica a razão de ser do relatório e os seus objectivos. 

No relatório, isto é, no texto propriamente dito, identifica-se o objectivo do relatório, descreve-se o trabalho 

que se realizou, as metodologias utilizadas, os resultados e as dificuldades que se encontrou, as questões que 

o trabalho suscitou. Um relatório que se limite a descrever as actividades desenvolvidas é pobre: é a reflexão 

sobre as dificuldades que se sentiu, a forma como se ultrapassaram, o modo como se interagiu com os cole-

gas e com outras pessoas com quem se colaborou que torna o relatório um documento único, por reflectir a 

experiência pessoal.  

 

Deve-se incluir uma conclusão onde se regista comentários finais, observações, críticas e um balanço gené-

rico da actividade ou do trabalho objecto do relatório. 

 

 No texto, há alguns aspectos éticos que se deve respeitar: 

 ●  Só citar documentos efectivamente consultados 

 ●  Citar as fontes a que se recorreu, registando todos os dados que permitam a sua identificação 

 ●  Ser rigoroso no registo dos dados e nos contactos que se manteve 

 ●  Ser autêntico na descrição das experiências e na análise crítica que se produz 

Anexos 

Nos anexos, deve-se integrar os documentos, gráficos, legislação, imagens, conforme o caso. Estes materiais 

devem ser numerados. A paginação deve continuar a do texto principal. Deve-se incluir também a bibliogra-

fia.  

 

Redacção 

 - Apresentar as ideias de forma estruturada, com clareza e rigor 

 - As frases e os parágrafos não devem ser extensos 

 - A expressão deve ser correcta e clara 

 - Utilizar a primeira pessoa do singular ou a primeira do plural. 
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Apresentação gráfica 

- Tipo de letra: Times New Roman, Arial Narrow, ou outra  fonte, desde que seja discreta e bem legível 

- Tamanho: os textos devem ter o tamanho 12; as notas de rodapé devem  ser escritas em tamanho 8 

- Os títulos devem ser escritos a bold (negrito) hierarquizados, isto é, usando diferentes tamanhos para os 

títulos e os subtítulos 

- Espaçamento - 1.5 

- Tipo de papel: A4 branco 

 

 Avaliação do relatório 

Aspectos que são comuns à avaliação dos relatórios: 

■  A organização do trabalho 

■ A descrição ordenada dos procedimentos 

■  A justificação das opções tomadas 

■ A organização das ideias e dos raciocínios 

■ A clareza e correcção da linguagem utilizada 

■ A criatividade 

A título de exemplo, apresentam-se dois modelos de relatórios. 

 

 

Relatório do 1º Período 

 

O relatório a apresentar para Área de Projecto é o primeiro, do ponto de vista formal. Informalmente, em 

diálogo com o professor ou com os colegas de grupo ou de turma. 

È do conhecimento afirmações como: “Já percebo melhor o que se pretende com Área de Projecto. ", "Não 

sabia que as consequências das faltas em AP eram tão graves. ", "Estou com dificuldades em sintetizar as 

notícias que recolhi. ", "Tenho tido problemas em aceder ao site da instituição X"., "Não pensava que fazer 

um inquérito era tão difícil"., "O tema que o meu grupo está a desenvolver dá mais trabalho do que imagi-

návamos.", já sou capaz de organizar melhor as informações que recolho. ", "O meu grupo está a ganhar 

ritmo no trabalho e a comunicar melhor. ", "A utilização do e-mail tem facilitado a troca de ideias entre nós. 

", "Tenho tantas ideias para o projecto que tenho dificuldade em fazer a selecção. ", etc. 

 

 Estas e muitas outras reflexões devem estar registadas, com certeza, no diário de bordo. 

 

 O relatório deve ser elaborado tendo em conta os seguintes itens: 

 1. Analisar as expectativas em relação à AP. 

 2. Reflectir sobre as mudanças que esta área exige e os desafios que coloca. 

 3. Analisar as actividades que se desenvolveu no âmbito das técnicas de investigação e das suas aplicações. 

Reflectir sobre as aprendizagens que se fez. 

4. Descrever a forma como o tema foi escolhido e a sua relação com os seus interesses, as suas opções voca-

cionais e profissionais. 

 5. A experiência do trabalho de grupo. 

 6. Planificação do projecto. 

 7. Perspectivas de trabalho. 

O registo das dificuldades sentidas e a forma de as superar para se elaborar o relatório deve recorrer-se aos 

diário de bordo, ao portefólio/dossier individual de projecto, onde os materiais devem estar organizados, aos 

registos pessoais que se foi fazendo, à planificação das tarefas, etc. 

 

 

Relatório individual final 

Na fase final do desenvolvimento do projecto tem de se apresentar um balanço do trabalho individual no 

grupo de trabalho. Pretende-se que se faça uma reflexão crítica do desenvolvimento do processo que condu-

ziu à apresentação do produto final. Apresentam-se alguns itens que podem orientar na elaboração deste 

documento: Introdução, Desenvolvimento e Avaliação. 

 

 1. Introdução 

 Começar o relatório por contextualizar o trabalho individual no trabalho do grupo. 
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2. Desenvolvimento 

Descrever as actividades que se realizou no âmbito da investigação que foi feita ao longo do ano. Sem entrar 

em pormenores pouco relevantes para se compreender a actividade, deve, contudo, referenciar-se os objecti-

vos das pesquisas, quando e onde se concretizaram e as razões das opções feitas. 

Identificar e descrever os obstáculos e dificuldades com que se deparou e as formas de as superar. Pode-se 

referir o efeito das várias reformulações ao projecto. 

Identificar as aprendizagens feitas. 

Registar de que modo o desenvolvimento do projecto em particular e da frequência da Área de Projecto per-

mitiram o desenvolvimento de competências que pensa virem a ser úteis na vida académica, profissional e 

pessoal. 

É importante que se reflicta nos registos a perspectiva pessoal. Uma mais-valia de um relatório é, para além 

de ser fiável, reflectir a impressão personalizada do seu autor. 

 

3. Avaliação 

Fazer uma auto-avaliação do trabalho individual, justificando. 

Fazer uma avaliação do projecto, referindo o que se considera os aspectos positivos e os aspectos negativos. 

 

Como redigir um relatório 

1. Considerações gerais 

1.1 Orientações de formatação 

Quer os relatórios intermédios (relatórios do processo) quer o relatório final devem seguir as seguintes nor-

mas formais: 

 Papel branco, formato A4 (210 X 297 mm) 

 Orientação – vertical 

 Margens – Superior – 2,5 cm 

Inferior – 2,5 cm 

Esquerda – 3 cm 

Direita – 3 cm 

 Tipo de letra – Times New Roman ou Arial 

 Tamanho – 12 para a letra do texto e 8 para as notas de rodapé 

 Espaçamento entre linhas – 1,5 

 Parágrafo – Recuo de 12,5 mm na primeira linha dos parágrafos 

 Paginação – A folha de rosto não costuma ser numerada mas conta para numeração (página um); as 

restantes páginas são numeradas sucessivamente com numeração árabe. 

1.2 Redacção 

 Utilização da primeira pessoa do plural (ex. nós fizemos...) ao longo de todo o relatório, com excep-

ção óbvia de quando de descreve a participação individual de cada elemento do grupo; 

 As frases e os parágrafos não devem ser demasiado extensos; 

 No caso de haver necessidade de incluir citações e notas de rodapé, estas devem ser colocadas na 

parte inferior da página a que se referem; 

 As ideias devem ser apresentadas com clareza, rigor científico e bem estruturadas. 

1.3 Aspectos a ter em conta na elaboração dos relatórios: 

- Correcção e clareza da expressão escrita 

- Rigor científico 

- Correcção e clareza dos raciocínios; 

- Criatividade 

 2. Formalmente um relatório deve ser constituído por:  

2.1 parte preliminar (capa, folha de rosto, agradecimentos (elemento facultativo), sumário, lista de abreviatu-

ras;  

2.2 parte textual (introdução, corpo do relatório, conclusão); 

2.3 parte referencial (apêndices, bibliografia, anexos...) 

2.1 – Parte preliminar 

A capa do relatório/folha de rosto
1
 deve conter: 

- Nome da escola; 

                                                           
1
 Num relatório de pequena dimensão não é necessário capa que pode apenas conter os seguintes dados: nome dos auto-

res, título e data constando da folha de rosto todos os elementos completos. 
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- Título do trabalho; 

- Identificação dos autores; 

- Identificação do professor; 

- Data; 

- Menção ao objectivo do relatório (“Relatório do Trabalho de Projecto”) 

- Opcionalmente, uma imagem alusiva ao tema do projecto. 

Agradecimentos - é de bom tom e ético agradecer a todas a entidades que contribuíram para a realização da 

investigação (ex. funcionários do Centro de Saúde, Serviço de...); 

Sumário - (vulgarmente chama-se índice) indica as principais divisões do trabalho e respectivos capítulos 

assim como a respectiva paginação. 

Lista de abreviaturas/Símbolos / Sinais / Acrónimos – é um elemento recomendável à boa compreensão do 

relatório. 

 

2.2 – Parte textual 

A introdução do relatório deve: 

- Justificar a escolha do tema; 

- Enquadrar o tema no meio da escola, ou da turma; 

- Apresentar os objectivos do trabalho incluindo as questões surgidas; 

- Definir a metodologia adoptada; 

- Apresentar o plano de desenvolvimento do trabalho 

O corpo do relatório (desenvolvimento) relata as várias fases do trabalho desenvolvido, sendo importante 

destacar: 

- Quem fez o quê e como (Descrição e justificação dos procedimentos utilizados); 

- Descrição do processo de investigação (incluindo tabelas e/ou esquemas, esboços de gráficos, 

organização dos dados recolhidos...), das pesquisas elaboradas, quando e onde e dificuldades 

encontradas; 

- Competências específicas adquiridas no âmbito das ferramentas necessárias para o desenvolvi-

mento do Projecto; 

- As ferramentas (informáticas e outras) utilizadas; 

- O cumprimento das metas intermédias e dos prazos;  

- As dificuldades encontradas e as formas utilizadas para as superar. 

O ponto de partida para a escrita do desenvolvimento do relatório tem de ser as anotações feitas em cada 

aula, a planificação das tarefas e o cronograma. 

No caso do relatório final o corpo do relatório deve incluir também a caracterização do produto final do pro-

jecto, que pode ser uma descrição ou um manual de utilização do que foi feito. 

Por fim, as conclusões e os comentários finais devem traduzir os sentimentos dos alunos em relação ao que 

foi feito ao longo do ano assim como observações críticas e sugestões de trabalhos futuros. Pode ainda 

incluir uma apreciação autocrítica sobre a intervenção de cada elemento do grupo. 

 

2.3 – Parte referencial 

Anexos. 

- Nos anexos, devem constar os diagramas, imagens e documentação que não caberiam na secção de desen-

volvimento. 

- Permitem fornecer informações mais completas, englobando documentos auxiliares necessários à elabora-

ção do Trabalho de Projecto (ex. Legislação consultada, entrevistas realizadas...). 

- A paginação deve continuar a do texto principal e sempre que seja necessário apresentar diferentes anexos 

estes devem ser identificados por uma letra maiúscula (ex. Anexo A – Legislação na área do xxxxx; Anexo 

B – Entrevistas realizadas aos responsáveis do Serviço xxxx). 

- As figuras devem ser numeradas com algarismos árabes, e a legenda e fonte deve ser escrita abaixo da 

figura correspondente. As fotografias são tratadas como figuras 

- As tabelas devem ser numeradas com numeração romana e as legendas escritas acima da tabela correspon-

dente e a fonte abaixo. 
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