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Para melhorar o seu japonês, o importante é se tornar um “aprendiz autônomo” e conseguir administrar o seu
próprio aprendizado.
O portfólio é uma das ferramentas para ajudar esta forma de aprendizado.

【Objetivo do portfólio】
1. Adquirir habilidades necessárias para ser um aprendiz autônomo tais como “definir uma meta”,
“avaliar-se”, “fazer reflexões”.
2. Aprofundar o conhecimento em relação às outras culturas (cultura japonesa) e obter uma nova
perspectiva ou postura em relação à sua própria cultura (cultura brasileira), registrando as experiências
linguísticas e culturais.
3. Organizar o resultado do seu estudo para que consiga enxergar o seu próprio desenvolvimento.

 Observe o seu portfólio e pense nos seguintes itens ◎ ○ △.

Avaliação
わたし

Aperfeiçoar as habilidades de
aprendizagem autônoma

【Mapa do Futuro】

Definir as metas

【Check sheet】

Avaliar-se

【Lição de Casa, teste, etc.】

Organizar o resultado
dos estudos
【Reflexões】

Aprofundar o
conhecimento
sobre a cultura

Refletir suas metas,
formas de estudo, etc
【Registros culturais】

Discussão em sala de aula
【
Registros
de
experiências culturais】

Experiências fora da sala de
aula

ともだち

◎Escrevi algumas metas de acordo com as minhas necessidades de
forma concreta.
○Escrevi as metas de acordo com as minhas necessidades de forma
simples.
△Não escrevi nada.
◎Pintei as estrelas. Escrevi alguns (ou vários) comentários de forma
concreta.
○Pintei as estrelas. Escrevi alguns comentários de forma simples.
△Há capítulos em que não pintei as estrelas. Quase não escrevi
comentários.
◎Inseri a maioria dos itens necessários no portfólio e consigo achá-los com
facilidade. Consigo visualizar o que foi aprendido.
○Inseri mais da metade dos itens necessários no portfólio e consigo
achá-los com facilidade. Consigo entender o que foi aprendido.
△Não inseri os itens necessários e não é possível visualizar o que foi
aprendido.
◎Escrevi o quanto consegui cumprir e o quanto ainda preciso
realizar em relação à meta estabelecida.
○Escrevi o quanto consegui cumprir em relação à meta estabelecida.
△Escrevi comentários de forma simples em relação à meta estabelecida.
◎Escrevi sobre o meu pensamento em relação ao modo de pensar ou
valores inseridos nos temas culturais em questão.
○Escrevi sobre as minhas descobertas, os pontos em comum e as
diferenças existentes entre a cultura em questão e a minha cultura.
△Escrevi a minha opinião sobre a cultura em questão. Ou não escrevi nada.
◎Escrevi sobre algumas experiências de forma concreta.
○Escrevi sobre algumas experiências de forma simples.
△Não escrevi nada.
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Vamos mostrar o portfólio para vários colegas e pedir para que escrevam um
comentário!
Você conseguiu organizar bem o conteúdo do portfólio? Mostre-o para 3 amigos ou mais e vamos pedir para
escreverem um comentário.
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