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Organização do Portfólio 

 

Durante o semestre, várias atividades são desenvolvidas na disciplina, algumas entregues 

para o professor nas datas indicadas e outras não há solicitação para a entrega. Mas todas são 

armazenadas pelo aluno para a confecção do portfólio de atividades do semestre. 

Este portfólio deverá ser produzido utilizando um arquivo texto ou de apresentação e entregue 

no final do semestre contendo todas as atividades desenvolvidas pelo aluno, 

independentemente de ter entregado ou não o exercício para o professor. 

 

O Portfólio deverá conter: 

 Introdução (apresentação da disciplina, a expectativa quanto a disciplina e também os 

objetivos do aluno); 

 Currículo do aluno; 

 Atividades produzidas (Enunciado, comentários e anotações sobre a realização); 

 Considerações finais - É o local onde o aluno faz uma análise de sua participação na 

disciplina e no desenvolvimento das atividades e outros comentários que achar 

pertinente (Como foi o aprendizado, as dificuldades, o entendimento do conteúdo, o 

que pode ser melhorado ou modificado na disciplina, os resultados alcançados); 

 Auto avaliação do aluno (formulário próprio). 

 

Cada aluno usará a criatividade para desenvolver o seu portfolio e os mesmos serão 

apresentados em sala de aula em data especificada no calendário. Pode ser desenvolvido em 

formato de texto, hipertexto, apresentação em PowerPoint, etc. 

 

Instruções: 

 Entregar o portfólio com capa, com as informações sobre o curso, a disciplina e o 

aluno; 

 Deve conter todas as atividades desenvolvidas durante o semestre; 

 O modelo da auto avaliação será disponibilizado em tempo hábil para a conclusão do 

portfólio; 

 Os arquivos deverão ter o nome de PEC_Portfolio_<nome>. Por exemplo, o 

exercício de portfólio do aluno João Marcelo, o nome do arquivo deve ser: 

PEC_Portfolio_JoaoMarcelo; 

 Encaminhar os arquivos para o email: walteno@yahoo.com.br colocando o assunto: 

PEC_Portfolio_<nome>. Por exemplo, considerando o exercício de confecção do 

mailto:walteno@yahoo.com.br


portfólio do aluno João Marcelo, o assunto deve ser: PEC_Portfolio_JoaoMarcelo; 

 Data máxima para a entrega: 05/07/2016 até as 21:00; 

 Desenvolver o trabalho individualmente, a copia será penalizada. 

 

Avaliação: 

a) Será avaliado: os itens solicitados, o cumprimento das etapas, a clareza das ideias, 

assim como a criatividade e funcionalidade do portfólio; 

b) Entrega do trabalho no local indicado e com as informações solicitadas; 

c) Trabalhos entregues após a data estipulada serão corrigidos com valor de 60% da 

nota. 

 
 


