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                    Dicas para fazer um bom Relatório de Atividades 

 

A transparência é uma das ferramentas primordiais para que nossas APMIs, 

APMIFs e Entidades Afins filiadas possam de uma forma sucinta e objetiva 

apresentar bons e eficazes Relatórios de Atividades. 

 

Sua estrutura pode variar de uma para outra, mas, todas elas devem ter como foco 

um padrão que vai facilitar, ao seu final, a amostragem dos trabalhos 

desempenhados, metas alcançadas e os resultados obtidos.  

Para auxiliar na elaboração de Relatório de Atividades, a UNAPMIF apresenta os 

seguintes tópicos que podem servir de base para sua confecção: 

 

01. Capa ou Folha de rosto; 

02. Apresentação ou resumo; 

03. Objetivos das atividades; 

04. Desenvolvimento das ações;  

05. Metas; 

06. Considerações finais, e 

07. Meios de verificação (Fotos, Listas de Presença, Divulgação de Eventos) 

 

O roteiro que apresentamos, pode ser trabalhado com flexibilidade e 

independência, cada uma das Filiadas criando seus próprios documentos oficiais 

ajustados às suas necessidades e aos seus objetivos básicos e sempre mirando os 

problemas locais a serem resolvidos como vem sendo feito. O importante é que o 

roteiro tenha uma sequência lógica. 

 

Vamos verificar como podemos, ao seguir este Roteiro, facilitar a elaboração do 

Relatório de Atividades Anual ou Específico das Participações de cada Entidade 

Filiada nos Eventos promovidos pela UNAPMIF. 

 

http://www.unapmif.org/
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Item 01: (Capa ou Folha de Rosto): composto pelo TÍTULO, EXECUTOR, DATA E 

LOCAL OU INSTITUIÇÃO responsável por sua execução. 

IMPORTANTE: o título deve ser curto (Exemplo: Relatório Anual de Atividades e/ou 

Relatório da Participação em Eventos tais como: Cúpula Mundial da Família e/ou 

Reuniões, Atividades e Eventos); 

Item 02: (Apresentação ou Resumo): Introdução e Justificativa sempre de forma 

resumida e que atenda aos seguintes questionamentos:  

a) O que foi feito? 

b) Por que? 

c) Para que? 

d) Quais as razões? 

Item 03: (Objetivos das Atividades): num primeiro momento tem que se ter em 

mente o que vai ser e como vai ser escrito. Como formatar esses objetivos?  

Que tal seguir este roteiro de perguntas: 

 a) Qual ou quais os objetivos iniciais?  

b) Como isto foi abordado?  

c) Por que isso é importante?  

d) Qual o público alvo?  

Item 04: (Desenvolvimento das Ações): Sempre fazer referência aos objetivos do 

Relatório e aos Indicadores do progresso. 

Item 05: (Metas): Relacionar as metas pretendidas e as metas atingidas. 

Item 06: (Considerações Finais): especificar os resultados positivos obtidos, o 

público alvo atingido e as parcerias firmadas.  

Item 07: (Meios de verificação): anexar fotos, divulgação em meios de 

comunicação, listas de presenças. 
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