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PRÉ-TESTE 
INSTRUÇÕES 

Você está recebendo um instrumento de aprendizagem que verificará seu conhecimento prévio no que 

tange ao portfólio. Trata-se apenas de um ponto de partida para a discussão posterior. Você dispõe de 7 minutos 

para responder e pode fazê-lo utilizando caneta de qualquer cor. Quando concluir, sinalize. 

Até daqui a pouco. 

Selena Castelão Rivas 

 

Para responder a atividade proposta, siga os seguintes comandos: 

 Circule as afirmativas que explicitam conceitos que você tem assegurado como verdadeiros.  

 Coloque uma interrogação ao lado daquelas afirmativas que você tem dúvida. 

 Marque um X naquelas que considera falsas. 

 

EM RELAÇÃO A PORTFÓLIO... 

1. O portfólio consiste em um modo de avaliação de natureza estritamente formativa, não se configurando, 

portanto, num tipo de avaliação formativa. 

2. O portfólio está atrelado/relaciona-se a adoção de estratégias de ensinagem pautadas no protagonismo 

discente. 

3. A construção do portfólio possibilita ao estudante e professor, o acompanhamento do processo formativo. 

4. A construção de narrativas não está contemplada quando se pensa na formulação de um portfólio. 

5. Não há a necessidade de reflexão teórica na composição do portfólio. 

6. No portfólio, só são permitidas atividades ou resultados de intervenções individuais. 

7. Não é possível atribuir uma nova ao portfólio, dada a subjetividade presente no mesmo. 

8. O portfólio não é apropriado para as áreas de saúde ou exatas, pois estas não carecem de reflexão sobre os 

fenômenos particulares de cada área. 

9. No portfólio cabem planos de trabalho e não apenas de execução, tais como planos de estudo, expectativas, 

lacunas formativas já identificadas. 

10. As sínteses de um portfólio podem indicar projetos pessoais ou grupais a serem desenvolvidos no semestre 

seguinte.  
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EM RELAÇÃO A AUTOAVALIAÇÃO 

1. O objetivo da autoavaliação é o aluno dar nota em seu desempenho. 

2. A autoavaliação implica em reflexão e proposição de nova rota de aprendizagem. 

3. Professores da tendência tradicional sugeriram historicamente o uso da autoavaliação. 

4. Autoavaliação faz parte do processo de monitoramento da aprendizagem do estudante. 

5. Na autoavaliação o professor interfere dizendo ao aluno como ele está no processo de 

aprendizagem. 

6. A autoavaliação prescinde de critérios claros. 

7. O melhor jeito de fazer a autoavaliação acontecer é construir um questionário com questões 

fechadas. 

8. O aluno deve fazer a autoavaliação num determinado dia para entregar ao professor. 

9. Na autoavaliação devem constar apenas itens de natureza atitudinal, pois o que importa é avaliar 

essa dimensão do aluno. 

10. Na autoavaliação o aluno de corresponsabiliza por seus acertos e erros. 

 

EM RELAÇÃO A BAREMAS... 

 

1. Todo barema é composto por indicadores que evidenciam critérios orientadores para o ato 

avaliativo. 

2. O barema deve ser elaborado sempre pelo professor. 

3. O estabelecimento de critérios não auxilia a prática pedagógica do professor. 

4. Critérios são os padrões de expectativa com os quais comparamos a realidade descrita no 

processo metodológico da prática da avaliação.  

5. O barema deve ser construído ao final das atividades realizadas pelos alunos, preferencialmente 

na hora da correção. 

6. A escala de valoração de um barema não é item importante a ser considerado. 

7. No barema, aspectos de natureza formativa devem ser contemplados. 

8. Indicadores do tipo participação, criatividade, dinâmica, etc., devem ser amplamente utilizados 

por tratar-se de itens de bastante precisão; 

9. Clareza com aquilo que estará sendo solicitado para não dar margem a diferentes interpretações; 

10. Num barema, todos os itens devem ter a mesma valoração. 

 


