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REDAÇÃO OFICIAL
Comunicar significa trocar opiniões. Para que ela exista, é preciso que haja interação, troca 
de mensagens.
Onde há comunicação, há linguagem. Logo, podemos dizer que a linguagem é um processo 
de comunicação de uma mensagem entre pelo menos duas pessoas, sendo uma o emissor 
e a outra o receptor.
Para que o emissor e o receptor de uma mensagem possam se entender, é necessário que 
haja um código entre eles, o qual pode ser gestual, visual, falado, escrito, etc.
Portanto, vamos nos aprofundar um pouco mais nos mistérios da escrita e deixar nossas 
marcas para o futuro.
Para  redigir  um  bom  texto,  é  necessário  que  nosso  pensamento  se  desenvolva 
coerentemente,  com  clareza,  para  que  possamos  comunicar  nossas  ideias  de  forma 
convincente para quem lê.
A correspondência oficial é um canal de comunicação muito usado em instituições públicas 
ou privadas e traz particularidades que mostraremos dentro de cada modelo a seguir.

MEMORANDO
Participação  por  escrito.  Impresso  comercial,  de  formato  menor,  usado  para  breves 
comunicações.  O  Memorando  tem a  finalidade  de  complementar  uma  correspondência 
anterior, fazer comunicações e solicitações ligeiras.
Exemplo:

RECIBO
Declaração,  por  escrito,  em que  alguém (pessoa  ou  empresa)  declara  ter  recebido  de 
outrem o  que  nele  estiver  especificado.  O  Recibo  é  a  prova  de  que  se  realizou  uma 
transação. Eis as suas características:

• Deve ser redigido com cópia para que ambas as partes possuam prova de transação;
• É  fornecido  pela  pessoa  ou  firma  que  recebe  o  valor  em dinheiro  ou  coisa  em 

questão (por extenso);
• No alto do papel e no centro, escreve-se a palavra RECIBO.

TIMBRE
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Memorando nº 01/00               Natal, ____ de ___________ 
de _______.

Prezado Servidor,

Tendo em vista o excesso de faltas ao serviço por 
motivo de doença,  verificando ultimamente em nossas 
escolas,  comunicamos  que  a  partir  desta,  as  faltas 
deverão ser justificadas mediante atestado médico.

O não cumprimento da exigência implicará desconto 
no salário, conforme previsto em leis trabalhistas. 

Atenciosamente,
Assinatura

FUNÇÃO



Exemplo:

OFÍCIO SIMPLES
É a correspondência trocada entre órgãos públicos e outros organismos de governo ou 
entre eles. Suas características são:

• Cabeçalho da instituição juntamente com timbre (brasão ou logotipo);
• Numeração do ofício seguido de uma barra oblíqua e dos algarismos finais do ano 

corrente
(ex: Ofício nº 29/2010)

• Na mesma linha de numeração, à direita, localidade e data;
• Em seguida vem a invocação sempre impessoal (ex: Senhor Diretor);
• Texto (exposição do assunto do ofício);
• Despedida com votos de amizade e respeito;
• Assinatura (nome de quem envia o ofício com o cargo e função);
• Abaixo, à esquerda, são escritos o nome e a função do destinatário;
• Os ofícios são digitados com cópia para os arquivos da entidade que expede.

Exemplo:

OBS: DD. (significa Digníssimo) para autoridades.

R E C I B O

Recebi  do  Sr.  Ivo  Gaspar  a  quantia 
supra  de  R$  80,00  (oitenta  reais), 
referente  à  venda  de  uma  caneta 
prateada,  fabricação  americana,  marca 
Parker.

Três Corações, ____ de ______ de _____.

Assinatura

TIMBRE
GRÊMIO CLUBE DE FUTEBOL

Ofício nº 29/10                Vassouras, ____ de______ de _____.

Senhor Diretor,

Queremos  agradecer  o  atendimento  do  pedido  de 
nossos atletas, quando se realizaram as comemorações do 
5º aniversário do nosso clube, pondo à nossa disposição 
dois ônibus.

Certos  de  sua  compreensão,  aproveitamos  a 
oportunidade  para  renovar  votos  de  estima  e 
consideração.

Atenciosamente,
Assinatura

FUNÇÃO
Ilmo. Sr.
Pedro Constante
DD. Diretor da Empresa de Ônibus Corneta

R E C I B O

Recebi de Naboru Nakamura, residente 
na  Rua  Lopes  Alves,  94,  com  CPF  nº 
449.135.419-12,  a  quantia  de R$ 150,00 
(cento  e  cinquenta  reais),  referente  à 
revisão geral da instalação elétrica de sua 
residência.

São Paulo, ____ de ______ de _____.

Assinatura



CIRCULAR
É a mensagem dirigida a vários destinatários para transmitir avisos, ordens ou pedidos de 
interesse geral. É reproduzida em várias vias: uma para cada pessoa, empresa ou entidade 
que deve recebê-la.

REQUERIMENTO
Petição por escrito, segundo as formalidades legais.
É  uma solicitação  que  se  faz  a  uma autoridade.  Constam do  requerimento:  invocação 
(cargo da autoridade a que se destina,  precedido do tratamento conveniente);  nome e 
identificação do requerente (nacionalidade, estado civil, endereço, número da cédula de 
Identidade e do CPF), exposição do que se deseja e justificativa.
Exemplo:

TIMBRE
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Ofício Circular nº 48/10      Salvador, ____ de _____ de _____.

Senhor(a) Diretor(a),

Comunicamos a V. Sª que a Escola Estadual José de 
Anchieta está incluída na relação de participantes do XX 
Encontro  de  Educadores  a  se  realizar  de  20  a  25  de 
fevereiro. Para tanto, solicitamos até 10 de fevereiro, três 
representantes  dessa  Escola  para  participarem  do 
Encontro.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,
Assinatura

FUNÇÃO

Ilmo. Sr.:

(14 espaços)

DEOLINDO BRUNASSI, brasileiro, casado, residente na 
Rua Mato Grosso, 1541, portador de CI nº 247.550-8 e CPF 
nº  338.400.529,  funcionário  público  municipal,  vem mui 
respeitosamente  requerer  a  V.  Sª  se  digne  mandar 
conceder-lhe, na forma da Lei, adicional de 5% (cinco por 
cento)  em  seus  vencimentos  por  ter  completado  cinco 
anos de serviço.

Mauá da Serra, ____ de ________ de ______.

Assinatura



ATA
Narração, por escrito (digitado, datilografado ou manuscrito) mas sem rasuras em livro próprio, do que se passou  
em uma sessão, assembleia, reunião ou cerimônia. É um documento que registra as ocorrências sintetizadas de 
maneira clara e precisa e, depois de lavrada e discutida, é submetida à apreciação dos participantes da reunião e  
assinada por eles.
A Ata não se divide em parágrafos, os números são grafados por extenso, não tem espaços em branco e, por isso, 
os períodos são contínuos, sem mudança de linha.
OBS: Os erros que, por acaso forem cometidos, serão corrigidos com a ressalva “digo” e a forma correta em 
seguida.
Exemplo:

ATA DE REUNIÃO

Aos dez dias do mês de maio de dois mil e dez, reuniram-se às dezesseis horas, os membros do Grêmio da 
Escola Hedy Madalena Bocchi, no laboratório de informática da própria escola, onde serão definidos os primeiros  
projetos que o grêmio pretende implantar na escola. O presidente  (NOME) abriu a reunião informando sobre a 
importância do desenvolvimento de projetos na escola. Após sua fala, Ingrid ressaltou que é preciso abrir a sala de 
informática da escola para que os alunos possam usar a internet e realizar trabalhos. Logo, Jenniffer colocou que  
os alunos estão reclamando que o laboratório sempre se encontra fechado, seria interessante sair mais da sala de 
aula  e acessar os computadores,  criando aulas mais dinâmicas.  Fábio  sugeriu  abrir  uma turma de aulas de  
informática e abrir o laboratório para a comunidade local. Defendeu também o uso 100% de software livre nos 
computadores da escola.  Para tratar  as questões referentes à sala  de informática,  foi  criada uma Comissão 
Interna da Informática (CII) com Ingrid e Jennifer como voluntárias. A reunião da CII ficou definida para quinta-
feira, às doze horas para elaboração de um projeto a ser apresentado à direção da escola. Dentre os projetos, 
Nathália reivindicou o uso do laboratório de Ciência/Química/Física e Fábio se prontificou a captar recursos para 
equipar o espaço. Enquanto que Jennifer mostrou-se interessada em montar um festival com premiação a grupos 
de danças,  gincanas,  envolvendo e interagindo os alunos,  para desenvolver a criação e a imaginação, fazer 
cartazes com artes visuais, palestras sobre cultura pública, visitar museus, convidar grupos de danças, teatro e 
etc. Em seguida, Karina propôs a realização de palestras, exposições e cursos sobre saúde e meio ambiente. 
Manter relações com entidades de saúde/meio ambiente. Incentivar hábitos de higiene e conservação do ambiente 
escolar. Laira aproveitou para utilizar o evento da Festa Junina e lançar a Campanha do Agasalho e Alimentos.  
Criar mecanismos para arrecadar dinheiro. Usar uma sala para Balada. Fábio apresentou o Projeto Sustentar –  
Selo Verde em tornar a escola sustentável e consciente com a preservação do meio ambiente. Os contatos com 
instituições  da  área  serão  abertos  no  decorrer  do  ano.  O presidente  (NOME) deu  por  encerrada  a reunião, 
agradecendo a presença de todos e eu (NOME) lavrei a ata que foi lida e assinada por todos os participantes.

EMAIL
A  internet  já  é  um  canal  de  comunicação  bastante  usado  em  todos  os  setores,  pois 
economiza  tempo.  Pois  bem,  pensando  em atualizar  seus  conhecimentos,  vamos  falar 
sobre o email.
O email é a alternativa mais rápida e econômica para enviar um texto, pois pode-se enviar 
a cópia de um texto para a quantidade de leitores que desejar.
Existem algumas regras para que essa ferramenta seja bem aproveitada:

• Deve ser objetivo e conciso;
• Preencha sempre a linha destinada ao assunto;
• Não seja informal e procure não cometer erros gramaticais ou de digitação, mesmo 

que você conheça muito bem o destinatário.

PROTOCOLO
É o livro de registro da correspondência de uma instituição em que se registra saída ou 
entrada de objetos e documentos.
É  muito  importante  que  no  protocolo  esteja  registrada  a  data  de  recebimento  ou  de 
entrega de objetos ou documentos, seja dentro da própria instituição, seja fora dela.

RELATÓRIO
Relatório é o documento por meio do qual se expõem os resultados de atividades variadas.
Os relatórios são comunicações que relatam fatos, procedimentos ou dados importantes 
para a empresa. A finalidade deles é fornecer rapidamente informações essenciais.



• O relatório deve ser sucinto, escrito de maneira impessoal (terceira pessoa), clara e 
objetiva;

• As figuras inseridas devem ser numeradas e com legendas, sendo referenciadas no 
texto por Figura 1, Figura 2, etc.

• Use letras de tamanho 12 com figuras de tamanho apropriado e legíveis;
• O corpo do texto não deve deixar espaços ociosos nas páginas;
• Use margens de aproximadamente dois centímetros.

Esquema de um relatório:
1. Objetivo
2. Cronograma
3. Tarefas realizadas
• Quantidade
• Qualidade
4. Tarefas que serão realizadas
• A curto prazo
• A médio prazo
• A longo prazo
5. Tarefas impossíveis de realizar
• Impossibilidade técnica
• Insuficiência técnica
• Insuficiência de recursos financeiros
6. Necessidade de atualização dos equipamentos

Exemplos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL __________

RELATÓRIO TRIMESTRAL DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SALA DE 
INFORMÁTICA

2011

Nos meses de janeiro e fevereiro, houve visitas periódicas do coordenador da sala (NOME) 
da  SETEC que  orientou  a  manter  a  sala  de  informática  aberta  somente  para  uso  dos 
professores  e  de  alguns  alunos,  pois  brevemente  a  sala  passará  por  reformas  para 
estruturação do ambiente e receber mais computadores.
Devido às obras, as máquinas foram armazenadas no depósito da própria escola. Sendo 
assim,  não  foi  possível  organizar  o  espaço  e  nem  o  material  necessário  para  o 
desenvolvimento das atividades do bimestre. Portanto, as atividades serão realizadas no 
mês de abril, quando iniciará o agendamento dos projetos.
Aproveitamos o momento para elaborar/rever o plano de ação para adaptações, uma vez 
que o atraso do funcionamento da sala prejudicou o início das atividades.
Neste período,  aconteceu uma Oficina de  (NOME) ministrada pelo Núcleo de Tecnologia 
Educacional  voltada  aos  Assistentes  de  Programas  das  escolas  municipais,  a  fim  de 
propiciar introdução ao uso do de software livre aos alunos,  gerar condições para 
um  aprendizado  mais  interativo  e  desenvolver  habilidades  na  utilização  da 
informática.
A  adequação da sala de informática  contribuirá para que alunos e professores possam 
desenvolver trabalhos dinâmicos, aspectos importantes para um ensino de qualidade.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL __________

RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SALA DE INFORMÁTICA
2010

No ano de 2010, houve visitas periódicas do coordenador da sala  (NOME) da SETEC que 
orientou a dar continuidade às atividades de inclusão digital por meio do desenvolvimento 
de projetos junto às salas de aula e trabalhos de pesquisa através de páginas da internet. A 
sala foi  usada também para exposição de aulas com agendamento dos professores da 
escola, atendimento aos demais funcionários e alunos em diversas pesquisas.
No 1º semestre do ano, houve uma movimentação média de 627 usuários por mês, de toda 
comunidade escolar.
No que diz  respeito  ao  manejo  do computador,  foi  trabalhado uso do mouse,  teclado, 
digitação e formatação de textos, produção de slides e gráficos.
Neste período, aconteceu uma Oficina de  (NOME) ministrada pelo Núcleo de Tecnologia 
Educacional  voltada  aos  Assistentes  de  Programas  das  escolas  municipais,  a  fim  de 
propiciar  introdução  ao uso do de  software  livre aos  alunos,  gerar  condições  para  um 
aprendizado mais interativo e desenvolver habilidades na utilização da informática.
Em relação às máquinas, a sala possui 11 (onze) computadores ligados em rede, contudo 
03 (três) computadores apresentam problemas no sistema, problemas de rede, internet, 
além de monitores,  teclados,  mouses com defeito,  aguardando as devidas providências 
junto ao setor de suporte técnico da secretaria municipal.
No 2º semestre, as oficinas oferecidas no espaço mais procuradas são jogos educativos,  
internet, editor de texto, slides e editor de pintura e desenho.
Durante o semestre, ocorreu uma Oficina de  (NOME) ofertada pelo Núcleo de Tecnologia 
Educacional, direcionada aos Assistentes de Programas das escolas municipais, com intuito 
de incentivar a utilização dos recursos tecnológicos disponíveis na escola como ferramenta 
pedagógica a favor do processo ensino-aprendizagem, participaram todos os Assistentes de 
Programas das escolas municipais.
Na  sala  de  informática,  foram  atendidos  professores,  alunos  e  demais  funcionários 
conforme o gráfico abaixo:
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Gráfico 01 – Usuários da escola (NOME)



Projetos em parceria com a sala de informática, em execução:

MESES PROJETO PROFESSOR ÁREA
maio DIA DAS MÃES Andréia Aparecida J. 

Pimenta
Datas 

Comemorativas

junho
TRADUÇÃO DE TEXTOS 
USANDO RECURSOS DA 

INFORMÁTICA
Amantino Feliz Miranda Inglês

agosto POEMAS E TEXTOS 
CRIADOS PELOS ALUNOS

Andréia Aparecida J. 
Pimenta

Língua Portuguesa

setembro

O ENCONTRO DAS 
DIFERENÇAS: a conquista das 
Américas, seus conquistadores e 

os impactos na natureza e 
cultura do novo mundo

Marcelino Munk História

outubro/novembro 1ª MINI-COPA
Fátima Cristina A. L. 

Ribeiro e Sônia Regina 
Silva

Educação Física

Quanto às máquinas, tivemos uma boa assistência por parte dos técnicos do suporte, foi 
realizado a troca de um monitor inoperante, foi substituído um estabilizador que estava 
com problema,  foi  feita  a troca de um drive USB que não estava respondendo,  foram 
trocados dois drives de CD-Rom danificados e três mouses.
Com a intervenção da SETEC, em parceira com o Núcleo de Tecnologia Educacional,  a 
escola demonstra um bom desenvolvimento no campo da informatização, percebe-se um 
maior  interesse  dos  professores  e  alunos  em  buscar  conhecimentos,  dessa  forma 
procuramos atender a cada um de acordo com suas necessidades.

CONTROLE PATRIMONIAL
Dentre as várias atribuições administrativas das unidades e órgãos que compõem o poder 
público, está a de efetuar a aquisição, a manutenção e o controle de seu ativo permanente.
A função do controle patrimonial engloba as atividades de controle, utilização, guarda e 
conservação dos bens permanentes da instituição, tanto os bens móveis quanto os imóveis.
Esse documento tem por objetivo oferecer instrumentos que permitam a racionalização das 
atividades  a  serem  realizadas,  de  modo  a  melhorar  a  execução  de  suas  tarefas  e 
sistematizar a execução do Relatório Geral de Bens Móveis da própria instituição.
O  controle  patrimonial  compõe  as  atividades  de  tombamento,  baixa,  transferência  e 
movimentação do acervo e o relatório, que representa uma comparação dos registros da 
instituição com o levantamento feito anteriormente.
O responsável pela guarda e conservação de bens patrimoniais tem a função de:
* Zelar pelo bom uso e manutenção da conservação dos bens sob sua responsabilidade;
* Prestar informações acerca dos bens sob sua responsabilidade;
*  Manter  constantemente  atualizadas  as  informações  relacionadas  aos  bens  sob  sua 
responsabilidade;
* Preencher o relatório patrimonial quando identificar que algum bem presente no local não 
está discriminado na Relação de Bens;
* Entregar uma cópia da relação patrimonial ao setor que lhe compete para arquivamento e 
guardar a outra via para eventuais conferências.



Exemplo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL __________

RELATÓRIO PATRIMONIAL DA SALA DE INFORMÁTICA
2011

Ord
.

Bem 
Patrimonial

Qde. Tomba
mento

Modelo/Descrição Especifica
ção/Marca

Cor Situaçã
o

01 CPU Proinfo 10 Pregão 038/2006 Intel 
Positivo

preto
Ativo/Oci
oso/Inati

vo
02 Estabilizador 

Proinfo
10 Pregão 038/2006 Microsol branc

o
Ativo

03 Monitor Proinfo 10 Pregão 038/2006 Positivo preto Ativo
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