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Organização do Portfólio 
 

Durante o semestre, várias atividades serão desenvolvidas na disciplina, algumas serão 

entregues para o professor nas datas indicadas e outras não terão uma data específica para 

a entrega. Mas todas deverão ser armazenadas pelo aluno para a confecção de um portfólio 

de suas atividades do semestre. 
 

A versão final deste portfólio deverá ser produzido em um CD ou DVD e entregue no final do 

semestre contendo todas s atividades desenvolvidas pelo aluno, independentemente de ter 

entregado ou não para o professor. 
 

Deverá conter uma introdução (apresentação da disciplina), um breve currículo do aluno, as 

atividades produzidas, uma conclusão (considerações finai ) e a auto avaliação. Cada aluno 

usará a criatividade para esenvolver o seu portfólio e os mesmos serão apresentados em 

sala em data especificada no calendário. 
 

Instruções: 
 

a) Entregar o CD ou DVD com capa e com as informações sobre a disciplina e o aluno; 

b) Deve conter a introdução desenvolvida pelo aluno, podendo ser texto, hipertexto, 
apresentação em powerpoint, etc; 

c) Deve conter o currículo do aluno; 

d) Deve conter uma forma de identificação das atividades para o acesso de quem 
estiver observando o trabalho (pode ser, por exemplo: um arquivo doc, ppt ou 
hipertexto, etc); 

e) Deve conter as atividades desenvolvidas durante o semeste, o enunciado e uma 
explicação sobre o desenvolvimento da atividade; 

f) Deve apresentar finalmente as considerações finais do semestre, onde o aluno faz 
uma análise de sua participação na disciplina e no desenvolvimento das atividades e 
outros comentários que achar pertinente; 

g) O modelo da auto avaliação será disponibilizado em tempo hábil para a conclusão do 
portfólio; 

h) Data máxima para a entrega: 07/12/2015 até as 21:30; 

i) Desenvolver o trabalho individualmente, copias serão penalizadas. 
 

Avaliação: 
 

a) O trabalho é avaliado em 30 pontos. 

b) Será avaliado: Capa, referencias, as atividades e o texto explicativo sobre o assunto. 
Assim como a criatividade e funcionalidade; 

c) Para os alunos escolhidos para a apresentação, terá uma bonificação na nota final; 

d) Trabalhos entregues após a data estipulada serão corrigidos com valor de 60% da 
nota. 


