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COMO FAZER… UM RELATÓRIO! CF 04 
Seleção e organização da informação: Prof. António Pereira (abril de 2022) 

 

Documento 01 
 

• O QUE CONTÉM UM RELATÓRIO? 
 

✓ O relato de factos ou de situações; 

✓ O relato de raciocínios ou de reflexões sobre esses factos (por exemplo, as consequências ou 

conclusões de um acontecimento, de um fenómeno, de uma experiência…) 

✓ A transmissão de informação; 

✓ As opiniões pessoais de quem escreve; 

✓ Sugestões na sequência do que foi observado. 
 

NOTA: O relatório pode, ainda, conter anexos (por exemplo, documentos a que se faz referência, imagens, 

fotografias…) 

 

• COMO DEVE SER A ESTRUTURA DE UM RELATÓRIO? 

 

✓ O cabeçalho inclui: 

➢ Nome do relator; 

➢ O(s) destinatário(s); 

➢ A data; 

➢ O assunto que motiva a realização do relatório. 
 

✓ O corpo do relatório inclui: 

➢ A data/hora; 

➢ O local; 

➢ Os participantes em determinada ação; 

➢ A finalidade da ação; 

➢ O desenrolar da ação; 

➢ Anotações/observações/conclusões; 

➢ Avaliação da situação (opinião do relator); 

➢ Questões suscitadas/críticas/sugestões. 
 

NOTA: Nem todos os relatórios seguem exatamente esta estrutura, dependendo da finalidade e/ou do tipo de 

situação relatada. 
 

“Tipos de relatórios (…): 

Escolar: o relato de uma atividade proposta pelo professor ou referente a um passeio feito; 

Científico: geralmente é o relato acadêmico, cujo cunho tem a intenção de reforçar os detalhes de uma 

participação em congresso, palestra ou ainda relativo a um experimento; 

Administrativo: são os relatórios elaborados por empresas, a fim de detalhar melhor a semana ou o mês; 

Assim, o relatório pode ser crítico, expondo a opinião daquele que o elabora. Pode também ser apenas uma 

síntese, em que há o detalhamento de uma atividade proposta (como um filme, por exemplo). 
 

(…) o relatório pode ser um relatório de formação, cujo objetivo é detalhar os passos dados durante a 

elaboração de uma pesquisa, experimento ou um estágio curricular.” 
 

Fonte: www.todoestudo.com.br/portugues/relatorio, acedida em 02/05/21 (texto em português do Brasil). 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.todoestudo.com.br/portugues/relatorio
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Documento 02 
 

 

MINITESTE - Complete o texto com as 10 palavras certas retiradas da lista apresentada: avaliam-se, 

longa, objetiva, abreviaturas, clara, título, escolar, curto, domina, assunto, informativo, subjetiva. 

NOTA: As soluções estão no final do ficheiro, na página 3. 
 

O RELATÓRIO 
 

O relatório consiste na exposição ______________(1) de factos passados, relacionados com um trabalho 

de investigação, um estudo efetuado, uma experiência, etc. Para além do teor ______________(2), pode 

conter igualmente uma análise crítica, convenientemente fundamentada.  
 

A elaboração de um relatório pressupõe a recolha de informação sobre o assunto emítus análise. É um tipo de 

texto frequentemente utilizado no quotidiano empresarial, político, ______________(3), possuindo diferentes 

tipologias, tais como relatório crítico, de síntese, de formação ou de investigação. A estrutura de um relatório 

é a seguinte: página de rosto (______________(4), a natureza do trabalho, o local, a data, o nome do 

destinatário e do autor do relatório) e o texto. Na introdução, indicam-se o ______________(5) e os objetivos 

do relatório, as situações que implicaram a sua realização; no desenvolvimento, descreve-se, de forma 

______________(6) e objetiva, o contexto do trabalho, a experiência obtida, com uma ordenação cronológica. 

Além disso, ______________(7) os elementos expostos, apresentando-se sugestões e/ou críticas. Na 

conclusão, estabelece-se um paralelo entre os objetivos do relatório e os resultados obtidos. Quando se faz 

um relatório deve evitar-se fazer uma introdução tão ______________(8) e complexa que disperse a atenção, 

abusar da linguagem técnica ou familiar, abusar das ______________(9), assumir um tom perentório de quem 

sabe tudo e apresentar uma massa de informação não selecionada ou que não se ______________(10).  
 

Fonte: https://www.jn.pt/artes/dossiers/portugues-atual/redigir-um-relatorio-4374627.html, acedido em 

13/09/2021 (Lúcia Vaz Pinto, professora de Português e formadora para a área da língua portuguesa). 

 

Documento 03 
 

COMO FAZER UM RELATÓRIO EM 5 PASSOS (CATARINA REIS) 
 

É uma tarefa frequentemente solicitada, quer em contexto académico, quer em contexto profissional. 

Dizemos-lhe, em cinco passos, como fazer um relatório e apontamos uma possível estrutura para este tipo 

de documento, para que se saia bem quando lho solicitarem.  
 

1. Objetividade - A regra de ouro na redação de qualquer relatório é “ser objetivo”. Um relatório é um 

documento profissional, pelo que a imaginação deve ser deixada de lado. Informe o seu leitor sobre o que está 

a ser tratado, do que se pretende com o relatório e defina claramente o método usado para chegar às conclusões 

principais do seu relatório. 

2. Clareza - Esforce-se para que o seu relatório seja o mais claro possível. Lembre-se de que está a redigir 

um documento profissional, e que este deve ser compreendido pelo menos pelas pessoas da sua área de 

formação ou trabalho. Use frases curtas, com palavras de significado compreensível. 

3. Estrutura - Tudo o que se possa dizer sobre como fazer um relatório deve ter em conta a estrutura que 

escolher dar ao mesmo. A informação pode ser apresentada de mil e uma formas diferentes, e deve ser o autor 

a definir a estrutura mais adequada ao tipo de informação a apresentar. 

Regra geral, um relatório é composto pelas seguintes secções: introdução, enquadramento teórico, 

metodologia, apresentação dos resultados, discussão dos resultados, conclusões. 

4. Reflexão - Um relatório não é uma lista de acontecimentos ou de tarefas. Mais do que isso, deve incluir a 

visão do relator sobre esses mesmos factos ou acontecimentos e, de preferência, refletir o seu posicionamento 

crítico em relação aos mesmos. Por esse motivo, não poderíamos dizer-lhe como fazer um relatório sem 

sugerir que insira uma secção reflexiva em que dá o seu parecer pessoal acerca do que é tratado no resto do 

documento. Regra geral, este parecer é dado na secção “Conclusão”. 

Os tópicos que pode abordar são muitos: análise crítica dos dados observados, possíveis implicações para a 

área de estudo em questão, impacto sobre a atividade da empresa ou organização, sugestões de melhoria ou 

de correção, ou propostas para se aprofundar o estudo de um dado tópico que possa acrescentar conhecimento 

ao que já foi dito no seu relatório. 

https://www.jn.pt/artes/dossiers/portugues-atual/redigir-um-relatorio-4374627.html
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5. Aspeto visual - Um bom relatório é visualmente apelativo! Embora se trate de um documento académico 

ou profissional, não deve descurar a imagem. Claro está que deve evitar o abuso das cores e/ou das imagens, 

e que deve utilizar um tipo de letra profissional (evite as letras demasiado arredondadas ou desenhadas. 

“Arial” ou “Helvetica” são as opções mais seguras!). Mas, dentro destes padrões, pode utilizar ilustrações 

pertinentes e que acrescentem informação útil ao texto. 

Então, como fazer um relatório visualmente apelativo? Introduza gráficos, tabelas e ilustrações, todos eles 

devidamente legendados. Se estes elementos gráficos não forem da sua autoria, não se esqueça de fazer 

referência aos autores no final do relatório, na secção das referências bibliográficas. Para que o relatório seja 

legível, utilize um espaçamento entre linhas de pelo menos um ponto e meio. As margens devem ser grandes, 

sobretudo a superior. 

Não se esqueça de pedir a alguém para ler o seu relatório antes de o entregar. Assim terá uma perceção clara 

dos erros que deve corrigir e ficará a perceber se o que escreveu é inteligível e coerente! 
 

Fonte: www.e-konomista.pt/como-fazer-um-relatorio (acedido em 1.9.2021), com ligeiras adaptações. 

 
Soluções do miniteste (documento 02), na página 2:  
1. objetiva; 2. informativo; 3. escolar; 4. título; 5. assunto; 6. clara; 7. avaliam-se; 8. longa; 9. abreviaturas; 
10. domina. 

Autoclassificação:  
9 a 10 respostas certas: Muito Bom;  
7 a 8 respostas: Bom;  
5 a 6 respostas: Suficiente;  
Menos de 5 respostas: Insuficiente. 

 


