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Atividade 21 

 

Relatórios 

Os relatórios têm o mesmo objetivo das consultas, sendo que a diferença é que estão 
preparados para a impressora. 

 

1. Na primeira aula sobre consultas criou-se uma base de dados, para registar matrículas de alunos, 

conforme esquema de relações a seguir exposto. O nome da base de dados é atividade 12. Abra e 

guarde-a com o nome Atividade 21. 

 
 
 

2. Criar Relatórios diretos das tabelas 

 

2.1. Criar um relatório para extrair todos os alunos 

2.1.1. Selecionar primeiro a tabela de Alunos 

2.1.2. Clicar no botão “relatório”, do separador “Criar” 

2.1.3. Guardar e definir o nome para “Alunos” 

2.2. Criar outros 2 relatórios directos para as tabela “Disciplina” e “Alunos-Disciplinas”. Guarde 

com os nomes “Lista de Disciplinas” e “Faltas” 

2.3. Crie 3 botões no seu menu para estes 3 relatórios, caso não o tenha crie um formulário em 

branco e crie aí os botões pedidos. 
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3. Criar Relatórios com o assistente 

3.1. Separador Criar e opção Assistente de Relatório  

 

 

3.1.1. Escolha a tabela alunos e os campos que quer ver no relatório. 

3.1.2. Clique em seguinte. 

3.1.3. Coloque como nível de agrupamento o número do aluno, selecione o campo 

número do aluno e clique em seguinte. 

3.1.4. Escolha a ordenação descendente do campo Nome e clique em seguinte. 

3.1.5. Escolha o esquema Destaque e orientação Horizontal e clique em seguinte. 

3.1.6. Dê o nome ao relatório de Alunos-assistente e visualize o relatório 

3.1.7. Crie para as outras duas tabelas, relatórios, cujos nomes são os mesmos das 

tabelas seguido de assistente.  

 

3.2. Usando a estrutura do relatório. 

A vista de estrutura serve para efetuar algumas alterações ao nível da apresentação do 

relatório, deste modo abra a estrutura dos relatórios e faça algumas alterações ao nível do 

tipo de letra, tamanho e cores. 

 

4 - Enviar a base de dados pelo email tic.profissionais@gmail.com 

 FIM 

 


