
COMO PREPARAR UM RELATÓRIO

1. Identificação 

De: Fulano de Tal

Para: Ciclano de Tal

-  Relatório  de participação  de uma discussão sobre o  tema “a pressão  do grupo”  para  o 
cumprimento da sessão IV, item 2 do cartão de Classes agrupadas de Líder

- Relatório de visitação de uma instituição beneficente para o cumprimento da sessão III, item 
2.c do cartão de Classes agrupadas de Líder

2. Corpo (data, identificação do evento, local, entidade organizadora do evento, objetivo do 
evento, ministrante do evento, descrição das experiências vividas durante o evento e o que o 
evento lhe proporcionou)

No dia 32 de agosto de 2100 estive participando de uma discussão/debate sobre a pressão do 
grupo promovida pelo Clube de Líderes fulano de tal da 2ª Região na escola fulana de tal. O 
debate teve como objetivo conscientizar nos envolvidos sobre a necessidade de termos opinião 
própria para não sermos influenciados negativamente pelo meio em que vivemos. Na ocasião, 
foi ministrada uma relevante palestra pela psicóloga fulana de tal que nos deu uma maior 
compreensão sobre o assunto. Na ocasião, ....

Esse debate me ajudou, me proporcionou, colaborou... 

3.  Registro  ou  validação  (data,  local,  assinatura  do  participante  e  do  responsável  pela 
organização do evento e avaliador)

Ananindeua, 25 de março de 2009

 

_______________________   

        Participante                 

 

              ______________________________            __________________________

                           Clube de Líderes                                    Avaliador

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMO FAZER UM RESUMO

Resumir é o ato de ler, analisar e traçar em poucas linhas o que de fato é essencial e mais 
importante para o leitor. 
Dicas:

1.  Faça uma primeira leitura atenciosa do texto, a fim de saber o assunto geral do mesmo; 
atento às idéias principais. Tendo em mente essa visão geral do texto, atente para parágrafos, 
sublinhando as palavras-chaves para serem a base do resumo; 

2.  Releia o seu texto à medida que for escrevendo para verificar se as idéias estão claras e 
seqüenciais, ou seja, coerentes e coesas. 

3.  Ao final, faça um resumo geral deste primeiro resumo dos parágrafos e verifique se não 
está faltando nenhuma informação ou sobrando alguma; 

4.  Por fim, analise se os conceitos apresentados estão de acordo com a opinião do autor 
porque não cabe no resumo comentários pessoais.

Estrutura de resumo de leituras:

1. Informações sobre o autor do resumo 

- Nome;

- Atual função ou formação nos desbravadores;

- Clube, região ou área da ABA a que está ativamente atuando;

- Função/cargo.

2. Identificação da obra resumida (livro, capitulo de livro, etc.)

- Exemplo no caso de livro:

White, Ellen. Esperança para viver. 1ª ed. São Paulo; Casa Publicadora Brasileira, 2007.

- Exemplo no caso de um capitulo de livro, cujo o autor do capitulo é o mesmo autor do 
livro:

White, Ellen. O crescimento espiritual. in: Esperança para viver.  1ª ed.São Paulo; Casa 
Publicadora Brasileira, 2007, 58, p. 58-66.

2. Objetivo do trabalho 

Exemplo: Cumprir requisito do cartão de classes agrupadas de lideres do Clube de 
Desbravadores da Igreja Adventista do 7º Dia.

Obs.:Utilizar o verbo no infinitivo.

3. Resumo do trabalho: (seguir as dicas acima). 

4. Conclusões e proposições do trabalho. (o que foi aprendido e o que o autor está 

propondo no texto lido). 

 

 

http://www.brasilescola.com/redacao/resumo-texto.htm
http://www.brasilescola.com/redacao/resumo-texto.htm
http://www.brasilescola.com/redacao/resumo-texto.htm


Como fazer um trabalho escrito

 

Estrutura básica para trabalhos escritos solicitados nos Clubes de Desbravadores

1. Capa

- Identificação do Campo local 

- Identificação do Clube a quem está sendo apresentado o trabalho

- Identificação da classe que está cursando

- Nome do autor do trabalho 

- Identificação do trabalho proposto

- Identificação da cidade e ano em que foram feitos o trabalho

2. Apresentação do trabalho

3. Desenvolvimento do trabalho

4. Considerações finais.

5. Bibliografia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modelo:

 

Associação Baixo Amazonas

Clube de Desbravadores Fulano de Tal

Classe Regular de Companheiro

 

 

Fulano de Tal

 

 

 

Trabalho apresentado a Classe Regular de 
Companheiro como pré-requisito para o 
cumprimento do cartão de companheiro.

Orientado pelo instrutor Fulano de Tal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belém – Pa

2009



Apresentação

Exemplo1:

(Dá-se uma rápida introdução do tema a ser abordado)

A  bíblia  é  composta  de  dezenas  de  livros  que  se  subdividem  em  capítulos  e 
versículos, essa divisão, dentre outros fatores, facilita o seu manuseio e pesquisas sobre os 
seus variados temas.  

(Apresenta-se a problemática)

Sem uma correta divisão de seus livros, os estudos dos temas bíblicos teriam um 
maior grau de dificuldade ao seu aprendizado e ainda poderia fazer com que as pessoas se 
afastassem ainda mais da bíblia .

(Apresenta-se a proposta do trabalho)

Para facilitar a orientação bíblica, que diz que devemos buscar “um pouco aqui, um 
pouco ali” os textos bíblicos foram todos inspiradamente divididos. Sendo assim, temos hoje, a 
bíblia composta no total de 66 livros, divididos em duas partes, Antigo e Novo Testamento. 
Sendo que o Antigo testamento é composto de 39 livros e o Novo Testamento 27 livros.

(Apresenta-se a proposta do trabalho)

Diante disso, apresentamos o nosso trabalho para o cumprimento do cartão de... 
que  tem o tema... onde apresentamos...

(O que se espera alcançar com a proposta)

Esperamos  que  esse  trabalho  auxilie  a  outros  no  melhor  manuseio  e  pesquisa 
bíblica...

 

Exemplo2: 

(Dá-se uma rápida introdução do tema a ser abordado)

 Sabendo que Clube de Desbravadores possui em sua estrutura organizacional, um 
processo de formação integral e continuado baseado em cumprimento de cartões de classes 
regulares e avançadas que promove o desenvolvimento da criança, a partir da infância até a 
fase adulta, abrangendo os aspectos físico, intelectual, moral e espiritual (religioso). 

(Apresenta-se a problemática)

Porém, o fiel cumprimento deste modelo tem trazido resultados pouco satisfatórios, e 
o que vivenciamos é um alto índice  de lideres não investidos,  vindo a partir  do processo 
continuado das classes regulares, bem como um grande número de lideres nessas mesmas 
condições  na  direção  dos  Clubes.  Acreditamos  que  as  principais  causas  dessa  incômoda 
realidade  são:  o  desconhecimento  da  importância  das  Classes  Regulares,  que  possuem o 
necessário para proporcionar uma programação eficaz e dinâmica, falta de um trabalho regular 
e sistemático em cima dos cartões de classe, e a falta de uma metodologia simplificada que 
oriente os diretores dos Clubes a aplicar as referidas classes em seus programas anuais. 

(Apresenta-se a proposta do trabalho)

Diante dessa perspectiva, propomos que toda ou a maioria das ações dos Clubes de 
Desbravadores sejam construídas tendo como base os cartões de classes regulares, que por 
sua  vez  seriam  cumpridos  através  de  um  modelo  de  programação  padrão  onde  nessa 
programação  são  incorporados  os  requisitos  dos  cartões  de  classes  regulares e  Classes 
Regulares Agrupadas. 



(Como se quer atingir essa proposta (a metodologia))

O plano que propomos será aplicado dentro de uma metodologia prática e funcional, 
caracterizada pela  simplicidade,  sistematicidade,  instrumentalidade e  regularidade  e  estará 
compilado em um guia, o Guia de Classes Regulares.  

(O que se espera alcançar com a proposta)

Acreditamos  que  este  Guia  auxiliará  os  Clubes  de  Desbravadores  a  terem uma 
programação mais dinâmica, com objetividade e focada em resultados.

 



Desenvolvimento

É o copo do seu trabalho

É a descrição pontuada por tópicos de seu trabalho

1. Justificativa (quando for o caso)

2. Objetivos

- Geral 

- Específicos

3. Metodologia, descrição pormenorizada de como se pretende desenvolver o referido trabalho 
(quando for o caso).

4. Elementos e informações específicos de seu trabalho.

 

Considerações finais ou conclusão (em outra folha)

- Orientações que você gostaria de destacar para o melhor aproveitamento do trabalho 
proposto, os resultados que se pretende alcançar, etc. (quando for um projeto).

- Destacar informações relevante sobre o que foi aprendido com o trabalho desenvolvido 
(quando for um tema pesquisado)

Bibliografia (em outra folha)

Identificação das fontes onde foram pesquisados (livros, artigos, sites, etc.)

Anexos (quando for o caso)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECLARAÇÃO

 

Declaro para os devidos fins que o desbravador Fulano de Tal cumpriu satisfatoriamente o item 
tal da sessão tal do cartão tal que pede que se cumpra ta, tal e tal.

Por ser verdade, assino abaixo,

 

Cidade, 00 de Mês de ano

 

___________________________________________

Assinatura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


