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- Baixos resultados e abaixo das expectativas:
- Falta de hábitos de trabalho;
- Pouca auto-confiança e pouco conhecimento das 
suas próprias capacidades;
- Pouca consciência das suas próprias 
aprendizagens;
- Ideias predefinidas da disciplina.

Porquê trabalhar com portefólio?



O que é um portefólio?

Colecção organizada e devidamente planeada de
trabalhos produzidos por um aluno ao longo de um
dado período de tempo.

Mais-valias:
- Permite que os alunos produzam e pensem sobre o
que produzem, refaçam e reformulem até ao produto
final;
- Permite que seja valorizado o seu esforço;
- Partilha de responsabilidade de construção das 
aprendizagens. 



Regras importantes:

- Documentos entregues à professora em folhas separadas;
- Entregar os documentos nas datas calendarizadas;
- Documentos assinados e com a data bem visível;
- Materiais diversificados, abrangendo todas as unidades
didácticas leccionadas;
- Documentos, depois de analisados pela professora, deverão ser
anexados ao Portefólio de forma organizada e coerente com o
índice pré-estabelecido.



- Relatórios e/ou trabalhos individuais ou realizados em pequeno 
grupo
- Relatórios de Visitas de Estudo, de artigos, de dificuldades 
diagnosticadas…
- Testes e respectivas correcções;
- Fichas de trabalho individuais ou em grupo;
- Exercícios ou problemas seleccionados pelo aluno ou pela 
professora;
- Desenhos; esquemas; formulários; reflexões, resumos de 
matéria;
- Outros…

Exemplos de documentos a incluir no Portefólio:



Sugestões de Índices:
Exemplo A
1. Retrato/Apresentação
2. Fichas de Avaliação (com 

correcções e comentários)
3. Desenvolvimento dos 

temas/unidades (para cada 
tema conter)

a) Fichas de Trabalho 
(Individuais ou em pequeno 
grupo)

b) Trabalhos de Investigação; 
TPC

c) Outros trabalhos
d) Comentários/Reflexões

4. Auto-Avaliação 

Exemplo B:

1. Retrato/Apresentação
2. Fichas de Avaliação (com 

correcções e comentários)
3. TPC
4. Fichas de Trabalho 

(individuais ou em pequeno 
grupo)

5. Outros trabalhos 
6. Comentários/Reflexões
7. Auto-Avaliação.



Que este instrumento tenha potenciado:

-a autonomia (pela possibilidade que o mesmo faculta de 
realização de escolhas e tomada de decisões), 

-a criatividade (pela escolha de formas de organização e 
construção), 

-a auto-avaliação (pela permanente avaliação pessoal do seu 
percurso e pela justificações das suas escolhas).

No final é expectável


