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O papel do 
portfólio na vida 
do estudante

Portfólio é um conjunto 
organizado de trabalhos 
produzidos pelo estudante 
(ao longo do ano letivo, por 
exemplo). 

Quando bem montada, essa 
coletânea se transforma em 
um excelente instrumento 
de avaliação.

Ela deve reunir as atividades 
que o estudante considera 
relevantes, escolhidas depois de 
uma análise feita com a sua 
ajuda. O critério da escolha, 
vale lembrar, não pode ser 
apenas o da excelência. O que 
importa é selecionar trabalhos 
que demonstrem a trajetória 
da aprendizagem.



Ao adotar a pasta Portfólio , o 
Colégio Morumbi Sul criou um  
instrumento metodológico de 
avaliação, possibilitando, inclusive, 
uma verificação a respeito das 
maiores dificuldades dos 
estudantes, pontos que precisam 
ser reforçados e ajustados, além 
das ações a serem realizadas. 

Porque adotar 
o Portfólio no 
desenvolvimento 
do estudante.

Estímulo ao 
pensamento criativo 
e o protagonismo

A expectativa é estimular no 
estudante o pensamento criativo e 

o seu protagonismo, pois ao 
visualizar os principais pontos sobre 

o que aprendeu no período ele 
poderá ter uma melhor percepção 

sobre os objetivos do que lhe foi 
ensinado e a maneira como 

aprendeu.

Organização personalizada 
do portfólio



Uma forma de avaliar a 
evolução do estudante.

“Nós do 5º ano B, 
estamos gostando muito 
desse novo desafio de fazer 
nosso portfólio, 
vivenciando cada uma das 
atividades que compõem 
nosso dia a dia. 

O painel na parede serve 
de guia para que os 
estudantes possam 
acompanhar o que deve 
estar no portfólio", 
comenta a educadora 
Camila Ramos, uma 
entusiasta desse trabalho.

Um portfólio escolar serve como instrumento 
de identificação da qualidade do ensino e  
avaliação de desempenho do estudante e do 
educador. Serve para que os pais 
acompanhem o progresso dos filhos e para 
que os filhos também tenham um registro 
desse progresso. Mas, mais importante do que 
avaliar é tornar o estudante consciente de sua 
evolução e dos conhecimentos obtidos.

Ao final de cada trimestre, o Portfólio recebe 
uma pontuação de acordo com as atividades 
realizadas e anexadas à pasta. Esta é uma 
forma de mostrar a evolução dos estudantes.



Para marcar a celebração deste 
evento tão esperado todos os 
anos, o Colégio Morumbi Sul 
promoverá, de 21 a 25 de junho, 
a Semana Junina, um reencontro 
de nossos estudantes com 
elementos da tradicional Festa 
Junina, que este ano será 
lembrada de um jeito especial.

‘Vai ser muito bão 
 procê participá, sôh!’’

Atrações:

• Almoço temático (reserve)
• Deliciosos doces típicos
• Barracas de brincadeiras
• Semana temática na lanchonete
• Dia da fantasia Caipira
• Concurso “O Caipira mais blogueirinho” 
(Instagram)

De forma organizada e segura, os pais poderão 
acompanhar seus filhos em deliciosos almoços 
temáticos, com cardápio de delícias da culinária 
regional, ou ainda optar pela retirada de seu 
“marmitex” no local.  Além de poder levar doces 
deliciosos, cuidadosamente preparados pela equipe 
do Restaurante MS.

Confira:  Arroz Doce – Canjica – Doce de Abóbora – 
Curau – Bolos  - brigadeiro de paçoca e muito mais!

Durante toda a semana a lanchonete do Colégio 
Morumbi Sul oferecerá em seu cardápio sanduíche 
de cachorro-quente, pipoca e docinhos.

Confira (clique aqui) e saiba como reservar sua 
participação / ver o cardápio.

https://morumbisul.com.br/semana-junina/
https://morumbisul.com.br/semana-junina/
https://morumbisul.com.br/semana-junina/
https://morumbisul.com.br/semana-junina/


Picture of Practice

Danças  folclóricas brasileiras
Na última semana a educadora Poliana, de Dança, começou a trabalhar 
com as turmas do Período Estendido as danças folclóricas brasileiras, e a 
primeira escolhida foi o Frevo.

Curiosidade
O frevo se originou no século XIX, em 

Recife, decorrente da rivalidade entre as 

bandas militares e os escravos que tinham 

se tornado livres. A palavra frevo surge 

como uma corruptela do verbo ferver 

(“frever”), isso porque o frevo é uma 

dança frenética, de ritmo muito 

acelerado.



Celebration of Practice



As crianças do Kindergarten 4 (K4) 
estão conhecendo as partes das 
plantas e suas funções. Para tornar 
prático o conhecimento 
transmitido pela educadora 
Raquel, elas foram à Horta Urbana 
para fazer o plantio de alpiste e 
estão observando o crescimento e 
realizando os cuidados necessários.

K4 - Educadora Raquel Peixoto

As partes das 
plantas

Seus registros estão sendo feitos e 
demonstrados pela professora. É muito 
curioso para as crianças perceber que em 
poucos dias a semente começa a germinar 
e, nesse caso, em pouco mais de duas 
semanas o alpiste terão de 15 a 20 cm de 
altura.



Processo de mastigação Educadoras Camila Ramos
e Eni Takeushi - 5º s anos

Para auxiliar os estudantes nessa aula, a educadora Camila preparou um 
experimento em que usou medicamento efervescente (comprimido e pó) para 
demonstrar a importância da mastigação adequada. Com a medicação usada, o 
experimento demonstrou que o comprimido inteiro mostra a boa mastigação, pois 
demora mais para se dissolver. Já na versão em pó, a mastigação é errada, pois 
acontece muito rapidamente.

Também foi observado que a 
mastigação é de suma importância 
para o processo da digestão, pois 
os alimentos que são mastigados 
corretamente têm uma digestão 
mais rápida, enquanto aqueles que 
não são bem mastigados resultam 
em uma digestão mais lenta. Numa 
boa mastigação, os alimentos são 
transformados em nutrientes para 
nosso corpo e absorvidos de 
maneira correta pelo organismo.

A aula de  Ciências 
do 5º ano explorou, 
na prática, o 
processo de 
mastigação.



Note & Announcements

Confira mais: morumbisul.com.br

Máscaras sensoriais

Educadora Talita Fernandes - 5ºs anos - Os 
alunos dos 5°anos estão desenvolvendo 
máscaras a partir do estudo da obra “Máscaras 
sensoriais”,  de Lygia Clark, uma das mais 
cultuadas artistas brasileiras de todos os 
tempos que se dedicava a trabalhar...

Leia mais

Processo de mastigação
Educadoras Camila Ramos e Eni Takeushi
5º s anos - Hoje foi dia de Ciências para o 5º 
ano, que explorou, na prática, o processo de 
mastigação. Para auxiliar os estudantes nessa 
aula, a educadora Camila preparou...

Leia mais

Semana Junina
Tem Arraiá, sim senhô! 
Para marcar a celebração deste evento tão 
esperado todos os anos, o Colégio 
Morumbi Sul promoverá, de 21 a 25 de 
junho, a Semana Junina, um reencontro 
de nossos estudantes...

Leia mais
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Note & Announcements

Confira mais: morumbisul.com.br

Brinquedos reciclados

Educadora Érica Benfica - Berçário - Durante a 
Semana do Meio Ambiente, celebrada há 
poucos dias, a turminha do Berçário participou 
de diversas atividades, envolvendo contação de 
histórias e também brinquedos feitos com 
reciclagem. Ainda que sejam bem...

Leia mais

Reflexão – O que te faz 
brasileiro?
1ª série do Ensino Médio -  Núcleo de Análise 
Historiográficas - Educador Guilherme Botelho 
Fazer parte de uma determinada cultura faz 
com que se partilhe alguns valores, crenças e 
subjetividades com a comunidade na qual...

Leia mais

Animais da Fazenda

Educadora Daniela Castro - Kindergarten 
Dando sequência ao projeto “O sol já nasceu lá 
na fazendinha”, as crianças do Kindergarten  
estão agora vendo os animais da fazenda. Para 
isso, a educadora utilizou o livro...

Leia mais
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Note & Announcements

Confira mais: morumbisul.com.br

Reação do Iodo

Educadoras Eni Takeushi e Camila Ramos - 5ºs 
anos - Os estudantes dos 5ºs anos foram ao 
laboratório para realizar estudos sobre a 
presença do amido em determinados tipos de 
alimentos. Com as informações das educadoras 
Camila e Eni, entenderam que alimentos ricos ..

Leia mais

Educacross – Para 
potencializar a aprendizagem

Educadoras Letícia Soman e Leeh Santos - Hoje 
os alunos dos 1°s e 2°s anos tiveram uma aula 
inaugural sobre a plataforma Educacross, 
destinada a essas séries do EFAI (Ensino 
Fundamental Anos Iniciais) com a finalidade ...

K4 - Educadora Raquel Peixoto 
As crianças do Kindergarten 4 (K4) estão 
conhecendo as partes das plantas e suas 
funções. Para tornar prático o conhecimento 
transmitido pela educadora Raquel, elas foram 
à Horta Urbana para fazer...

Leia mais

As partes das plantas

Leia mais
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Note & Announcements

Confira mais: morumbisul.com.br

Os esticadores de corda

Educadora Lidiane- Matemática - 7º ano 
Os egípcios já conheciam algumas 
propriedades dos triângulos e sabiam que um 
triângulo cujos lados medem 3,4 e 5 unidades 
possui um ângulo interno reto. Com essa 
atividade prática, os estudantes...

Leia mais

Como surgiram as festas 
juninas?
Educadora Letícia Santos  - 2ºs anos
Os alunos dos 2ºs anos B e D, aprenderam 
sobre a origem da festa junina e os elementos 
que não podem faltar na festa. Refletiram 
sobre o trabalho de quem vive...

Leia mais

Em ritmo de festa junina
Educadora Juliana Andrade - 1º ano A 
Os alunos do 1°ano A estão aprendendo sobre 
os símbolos da festa junina e o porquê dessa 
tradição tão festejada no País ser quase uma 
unanimidade entre os brasileiros...

Leia mais
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Note & Announcements

Confira mais: morumbisul.com.br

Elevadores, contrapesos e 
CloudLabs
Educador Seiji Fujji - Física - 1ª série do Ensino 
Médio - Propor situações-problema para os 
alunos resolverem, a partir dos conhecimentos 
desenvolvidos ao longo das aulas de Física, tem 
norteado diversas atividades nessa disciplina...

Leia mais

Calorimetria – O poder 
calorífico das oleaginosas
Educador Gilson Nery - 2ª série do Ensino 
Médio - Todo mundo se preocupa com aquelas 
“calorias” a mais não é mesmo? Mas, o que é 
uma “caloria”?  Foi com esse questionamento 
que os estudantes da 2ª série do ...

Leia mais

Danças folclóricas 
brasileiras
Instrutora Poliana Santos - Período Estendido - 
Na última semana a educadora Poliana, de 
Dança, começou a trabalhar com as turmas do 
Período Estendido as danças folclóricas 
brasileiras, começando pelo Frevo. Curiosidade 

Leia mais
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12-Jun - MIGUEL CORAGEM  MAZZARO - K2A

12-Jun - MARIA LUIZA SILVA  FERREIRA - 6º C

13-Jun - GUSTAVO BRANTES CORREA - 3º A

13-Jun - LUCA ARANHA PACHECO - 3ª EM A

14-Jun - ENZO DA SILVA  MEDEIROS - 5º C

14-Jun - LAURA PIRANI ROSA - 8º A

15-Jun - BELLA DI  MAGLIO - 2º B

15-Jun - SOFIA DI  MAGLIO - 2º B

15-Jun - MARIA CLARA BARROS  DURANTE - 5º B

16-Jun - SARAH IANNUZZI DA  SILVA - K3A

16-Jun - GRAZIELLA GRANDINI SANTOS - 8º B

16-Jun - BEATRIZ NESTERIUK PELICAS - 9º B

16-Jun - BIANCA CABRAL DE  PADUA  - 2ª EM A

17-Jun - TERESA SANTANA  MARTINS - K4A

17-Jun - MATEUS MOTA E  SOUZA - 5º B

17-Jun - MARIA EDUARDA ROSA MICHEL - 6º A

17-Jun - JOAO GUILHERME LOURENCO CESTARI - 8º A

18-Jun - LUCCA CORREIA BASLER - K4D

18-Jun - LORENNA MOURA SICONE - 1º A

18-Jun - JOÃO TABERA CORREA - 1º D

18-Jun - JÚLIA CORREIA MARQUES - 4º A

Put this on your calendar

Geogebra - Para quem gosta de matemática -   Aplicativos 
matemáticos - Acesse livremente diversos aplicativos 
matemáticos para gráficos, geometria, 3D e muito mais!

Prezi - apresentações legais - Monte trabalhos 
diferenciados - Diferente do compartilhamento de tela, o Prezi 
Video te permite interagir com seu conteúdo na tela.

Enem 2021-  Confira datas
Todas as informações sobre o Enem 2021 estão neste link do 
INEP

12-Jun - Dia Mundial de Combate ao 

Trabalho Infantil

18-Jun - Dia do Químico

18-Jun - Dia da Imigração Japonesa

19-Jun - Dia do Cinema Brasileiro

Acompanhe nossas 
redes sociais: 

@COLEGIOMORUMBISUL

https://rsf.org/pt/classificacao%20
https://www.geogebra.org/
https://prezi.com/
https://prezi.com/
https://enem.inep.gov.br/participante/#!/
https://www.facebook.com/ColegioMorumbiSul
https://www.instagram.com/colegiomorumbisul/
https://www.linkedin.com/company/col%C3%A9gio-morumbi-sul
https://www.youtube.com/channel/UCzg-pzyMImGyy5uPyY2P7lw/featured
https://photos.app.goo.gl/SScTs5FNi2mVz8c2A
https://morumbisul.com.br/category/noticias/


#COLEGIOMORUMBISUL


