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Experiência Portfólio Digital Experiência Portfólio Digital Experiência Portfólio Digital Experiência Portfólio Digital –––– na disciplina de FPS na disciplina de FPS na disciplina de FPS na disciplina de FPS    
Esta é uma experiência que vamos realizar na disciplina de FPS (Formação Pessoal e Social), 
utilizando Portfólios Digitais como forma de te motivar para a aprendizagem dos conteúdos da 
disciplina. 
 

O que é um Portfólio?O que é um Portfólio?O que é um Portfólio?O que é um Portfólio?    
Portfólio é uma colecção pessoal e organizada de trabalhos acerca do processo da tua 
aprendizagem na disciplina de FPS. O portfólio vai ser digital porque vais utilizar o computador 
para o fazer e vais publicá-lo na Internet para todo o mundo ver.  
 
Portanto, através do portfólio digital vais poder demonstrar o teu progresso e as tuas 
competências nas áreas curriculares que vamos estudar. 
 
Como é que vais demonstrar isso? Colocando no portfólio trabalhos que vais produzindo nas 
aulas, e reflectindo sobre como fizeste estes trabalhos e o que aprendeste. Porque o teu 
portfólio será digital vais ter que aprender a utilizar minimamente as Tecnologias de Informação 
e Comunicação (TIC), isto é, o computador, a Internet, alguns programas de computador, etc., 
para produzires os teus trabalhos, que podem ser em forma de texto, som, imagem, vídeo e 
gráficos. 
 
 

Como vai funcionar a experiência?Como vai funcionar a experiência?Como vai funcionar a experiência?Como vai funcionar a experiência?    
As aulas de FPS vão ser normais, isto é, vamos estudar os mesmos conteúdos que todos os 
alunos do 9º ano vão estudar. Só que a tua turma vai utilizar as TIC para produzir os trabalhos 
que podem ser em forma de texto, som, imagem, vídeo e gráficos. 
 
A disciplina de FPS vai ter o seu portfólio digital onde o professor vai colocar informações 
complementares das aulas e vai pedir trabalhos que tu e os teus colegas vão ter que entregar 
no vosso portfólio. 
 
Portanto, cada aluno vai construir o seu próprio portfólio digital, onde vai publicar os seus 
trabalhos desenvolvidos nas aulas. Ao colocares um trabalho no teu portfólio digital, terás que 
reflectir sobre o trabalho, isto é, vais dizer como o fizeste, se foi difícil ou fácil, se gostaste, o 
que aprendeste, etc. Se não colocares no teu portfólio um trabalho que fizeste, vais também ter 
que dizer porque não o incluíste. 
Vais também comentar os trabalhos dos teus colegas e as reflexões dos teus colegas nos seus 
portfólio digitais. Vais ainda trabalhar individualmente e em grupo com os teus colegas. 
 
Para isso vais ter que aprender a trabalhar minimamente com as TIC, e será necessário 
trabalharmos algumas vezes em período extra aulas. 
 
 

Qual é o objectivo do Portfólio Qual é o objectivo do Portfólio Qual é o objectivo do Portfólio Qual é o objectivo do Portfólio DDDDigital?igital?igital?igital?    
Um dos principais objectivos do portfólio digital é dar-te a oportunidade de mostrar aos teus 
professores, colegas, amigos, teus pais e toda a tua família o que tu sabes, o que tu és capaz 
de fazer e o que aprendeste na disciplina de FPS. 
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Mas o portfólio serve também para te dar a liberdade de construíres o teu próprio 
conhecimento, pesquisando na Internet para encontrar informações, escolhendo os teus 
melhores trabalhos para mostrar, dando a tua própria opinião sobre as matérias e sobre a tua 
aprendizagem. Vais poder ser mais activo nas aulas, não vais só ouvir o que o professor diz, 
mas vais também dar a tua opinião. 
 

Como é que vou construir meu Portfólio Digital?Como é que vou construir meu Portfólio Digital?Como é que vou construir meu Portfólio Digital?Como é que vou construir meu Portfólio Digital?    
Para produzires o teu portfólio digital vais utilizar um Blog. Um blog é uma ferramenta digital 
grátis na Internet que serve para construir páginas pessoais. 
O blog dá-te a oportunidade de incluíres texto, imagem, vídeo, som. Tem ainda espaço para o 
professor, os teus colegas, amigos, e os teus pais fazerem comentários sobre o teu trabalho. 
 
Já que o teu Portfólio vai ser construído através de um Blog, vamos juntar as duas palavras 
(Blog + Portfólio) para criar uma só = Blogfólio. 
A partir de agora, se usarmos a palavra Blogfólio, estamos a referir-nos ao portfólio digital. 
 

O que é que eu posso incluir no meu Blogfólio?O que é que eu posso incluir no meu Blogfólio?O que é que eu posso incluir no meu Blogfólio?O que é que eu posso incluir no meu Blogfólio?    
Podes incluir no teu Blogfólio tudo o que produzires nas aulas de FPS. É preferível que tu 
utilizes diferentes tipos de formatos para produzir os teus trabalhos, como por exemplo, texto, 
som, imagem, vídeo, ou todos eles juntos numa apresentação multimédia. 
 
Na linguagem do Blog, cada trabalho que nós colocamos no Blogfólio é chamado Post. 
 

Como é que devo organizar o meu Blogfólio?Como é que devo organizar o meu Blogfólio?Como é que devo organizar o meu Blogfólio?Como é que devo organizar o meu Blogfólio?    
Vais organizar o teu Blogfólio em secções ou categorias: 
 
• Uma secção para fazeres a tua APRESENTAÇÃO pessoal (ver anexo, Como 
• Fazer Apresentação Pessoal). 
• Uma secção para colocares as tuas ACTIVIDADES ou trabalhos, acompanhados de uma 

reflexão (ver anexo, Como Colocar um Post). 
• Uma secção COMPETÊNCIAS, para colocares os conteúdos que vamos estudar e uma 

tabela com as competências que vais alcançar durante a experiência. 
• Uma secção de REFLEXÃO para reflectires sobre a tua aprendizagem (ver anexo, Guiões 

de Reflexão). 
• Uma secção de PESQUISA para colocares os resultados de todas as pesquisas que 

realizares. 
• Uma secção PESSOAL para colocares coisas que tu achas que contribuem para tua 

aprendizagem. Podem ser textos que encontraste na Internet, imagens, endereços de sites 
interessantes (ex.: www.canalkids.com), etc. 

 

Quem é que me pode ajudar com o Blogfólio?Quem é que me pode ajudar com o Blogfólio?Quem é que me pode ajudar com o Blogfólio?Quem é que me pode ajudar com o Blogfólio?    
Vais poder contar com a ajuda do teu professor de FPS, a qualquer altura. 
Para as questões técnicas, de informática, podes também pedir ajuda aos outros professores e 
colegas. Mas é necessário que sejas tu a pesquisar, a seleccionar, a dar opinião, a reflectir e a 
produzir os teus trabalhos. Afinal, é isso que quero, que aprendas e que mostres a ti mesmo e 
aos outros o que sabes fazer. 
 

Quanto tempo vai durar esta exQuanto tempo vai durar esta exQuanto tempo vai durar esta exQuanto tempo vai durar esta experiência?periência?periência?periência?    
Estas aulas, utilizando os blogfólios vão durar apenas 5 (cinco) semanas, porque é um estudo 
que eu, vosso professor de FPS, estou a realizar para a minha dissertação de mestrado. 
 
Com este estudo a escola vai poder saber se os portfólios digitais realmente motivam os alunos 
a aprender, e o que é necessário a escola ter para poder aplicar os blogfólios. 
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O meu Blogfólio vai contar para a avaliação na disciplina de FPS?O meu Blogfólio vai contar para a avaliação na disciplina de FPS?O meu Blogfólio vai contar para a avaliação na disciplina de FPS?O meu Blogfólio vai contar para a avaliação na disciplina de FPS?    
Sim, o teu portfólio digital vai contar para a avaliação na disciplina de FPS. Terá um peso de 
15% na tua avaliação final no primeiro Trimestre. Assim, a tua avaliação vai ser o resultado de 
“(dois) testes de 40% cada mais a avaliação do Portfólio Digital 15% mais 5% de Outros 
Elementos de Avaliação(OEA)”. 
 

CA= Portfólios digitais x 0,15 + OEA x 0,05 + 
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Nota: ver o anexo Avaliação dos Portfólios, para informações mais detalhadas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4de4 

 

Referências: 

Para produzir este documento foram consultados esses dois sítios que contém dicas 

sobre portfólios e organização de portfólios: 

 
Portal Proformar - http://cadernosnet.proformar.org/cadernos/cavaleiro.swf  - consultado em 
10/06/07 
 
Portfolios no Sapo - http://portefolios.no.sapo.pt/ - consultado em 21/05/07 


