
COMO FAZER… UMA ATA! CF 01 
Seleção e organização da informação: Prof. António Pereira, fevereiro de 2022. 

 

A. DEFINICÃO: A ata é um documento onde se registam ocorrências, propostas e decisões de uma 

assembleia, conselho ou reunião. 
 

B. PARTES DE UMA ATA 

1. Número da ata (por extenso). 

2. Data, hora exata e local da reunião. 

3. Nome do presidente da reunião e das pessoas convocadas, referindo as ausências.  

4. Síntese das principais intervenções, votações, deliberações, etc. 

5. Relato dos assuntos pela ordem em que foram tratados na reunião, numa síntese fiel das principais 

intervenções, votações, deliberações, etc. 

6. Fórmula de encerramento da reunião. 

7. Assinatura do presidente e do secretário. 
 

C. AS 10 REGRAS DE OURO DE UMA ATA 

1. Tudo deve ser escrito por extenso e nunca abreviado ou em números. 

2. Os assuntos devem ser relatados pela ordem em que foram tratados na reunião. 

3. A linguagem deve ser clara, concisa e objetiva, tendo o cuidado de escolher as palavras ou expressões 

adequadas para articular ideias, frases e parágrafos. 

4. Os resultados das votações devem ser referidos, com os votos a favor, contra e abstenções. 

5. Deve ser registado o sentido das declarações dos participantes da reunião, se estes o requererem. 

6. Todos os documentos ou relatórios analisados e/ou votados devem ser apensos à ata. 

7. Deve haver uma folha de presenças anexa à ata. 

8. Todos os espaços em branco da ata devem ser trancados, como no exemplo. 

9. Nas atas manuscritas, em caso de engano, não se pode rasurar, devendo escrever-se a palavra “digo” e, 

depois, o que se pretende registar, devidamente corrigido: “O professor Aurelo Gomes, digo, Aurélio 

Gomes, votou contra.” 

10. Antes de ser assinada, a ata deve ser lida em voz alta e aprovada. 
 

D. E SE A REUNIÃO OCORRER NO PRIMEIRO DIA DO MÊS? 

“Nas fontes consultadas   ̶  entre as quais o Elucidário de como Elaborar Documentos de Interesse Geral, 

de Esmeralda Nascimento e Márcia Trabulho   ̶ , não encontramos qualquer referência à fórmula a seguir 

no primeiro dia do mês, sendo que os exemplos apresentados correspondem sempre a dias que não o 

primeiro. Mas, tendo por base exemplos de documentos oficiais encontrados na rede, podem usar-se 

estruturas tais como «no primeiro dia do mês de outubro» ou «no dia um de outubro».” (In 

https://ciberduvidas.iscte-iul.pt) 
 

E. EXEMPLO 

------------------------------------Ata número oito--------------------------------------------------------- 

Aos cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, pelas dezoito horas, na biblioteca da Escola 

Municipal, reuniram, sob a presidência do respetivo coordenador, professor Luís Pereira Có, os docentes 

do primeiro ano de escolaridade, tendo faltado o professor Aliu Camará, com a seguinte ordem de 

trabalhos: ---------------------------------------------------------------------- 

Ponto um - Reflexão acerca do primeiro período do ano letivo.--------------------------------------- 

Ponto dois – Ajustamento da planificação para o segundo período.---------------------------------- 

Ponto três – Participação dos alunos do primeiro ano no desfile de Carnaval. ---------------------- 

Iniciada a reunião… 

(…) 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata que, depois de 

lida e aprovada, vai ser assinada, nos termos da lei, pelo presidente e pelo secretário. 

 
Fontes principais:  

1. https//ciberduvidas.iscte-iul.pt  

2. www.edgarcosta.net/recursos/como-escrever-uma-ata  

3. http://www.jn.pt/.../port.../como-fazer-uma-ata-4321579.html 
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