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Quando te for pedido para elaborar um relatório, deves respeitar certas normas. O relatório deve incluir: 

 
1. CAPA 

Indicar o título, a identificação da escola, da disciplina, do professor e do autor(es) (nome, turma e nº) e a data 
em que a atividade prática foi realizada. 
 

2. OBJETIVOS 
Indicar de forma resumida a(s) finalidade(s) do trabalho. 

 
3. INTRODUÇÃO TEÓRICA 

Desenvolver um texto que aborde/explique os vários conteúdos teóricos relacionados com a atividade. 
 

4. MATERIAL 
Indicar todo o material de laboratório e reagentes utilizados. 

 
5. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

Descrever todos os passos seguidos na execução do trabalho. 
Desenhar, quando apropriado, o esquema de montagem do material necessário à realização da experiência. 

 
6. REGISTO DE OBSERVAÇÔES / RESULTADOS 

Apresentar o registo das observações feitas, sob a forma de esquemas, tabelas ou gráficos legendados. 
Efetuar e apresentar todos as medições e cálculos necessários à obtenção dos resultados pretendidos. 
Neste item, não se deve comentar nem interpretar os resultados. 

 
7. DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

Interpretar os resultados obtidos. Pode referir possíveis erros que tenham surgido durante a atividade ou alguma 
crítica que se considere oportuna. 
 

8. CONCLUSÕES 
Síntese/resumo, apresentando as ideias fundamentais da discussão que permitam responder aos objetivos da 
atividade (apresentados no ponto 2). 
 

9. BIBLIOGRAFIA    
Incluir sempre que se recorra à consulta de livros ou de outras fontes de informação. 
A referência bibliográfica depende de normas internacionais, mas pode ser apresentada segundo o seguinte 
exemplo: Moreira, P. (2005). Obesidade muito peso, várias medidas. Porto. Âmbar.  
 

Netgrafia 
Exemplo: Os perigos do álcool, acessível em http:// www.saudepublica.web.pt/05-PromocaoSaude/051-
Educacao/alcool.htm, consultado em (data da consulta). 
 

10. ANEXOS 
Juntar ao relatório a(s) folha(s) usada(s) para o registo dos valores experimentais ou quaisquer gráficos que 
tenham sido elaborados no âmbito do trabalho. 
 
 

 


