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POPULAÇÃO SÉNIOR: PROBLEMÁTICAS E 
PERSPETIVAS DE INTERVENÇÃO | 11052 

Período de Realização 

Decorre de 07 de dezembro a 20 de dezembro de 2020 

Data de Limite de Entrega 

20 de dezembro de 2020, até às 23:55 de Portugal Continental 

 

Competências 

- Agregar, analisar e interpretar informações sobre questões relacionadas com a 

problemática da populção senior na sociedade contemporânea; 

- Analisar criticamente a literatura científica. 

- Elaborar sínteses e apresentações de caráter científico/pedagógico. 

- Aplicar corretamente as normas APA 7ª ed. 

 

Temática / Tema / Conteúdos 

Tema 2: Os seniores na sociedade atual (envelhecimento ativo e inclusão digital) 

 

I. Trabalho a desenvolver 

Tendo em conta os recursos apresentados nesta temática, e os resultantes da sua 

pesquisa sobre o tema, especificamente sobre o envelhecimento ativo, elabore uma 

apresentação que aborde o potencial educativo das redes sociais no processo de 

aprendizagem ao longo da vida. 

A apresentação deve correr de forma automática e para uma duração 10 min, pelo que 

deve ter uma extensão máxima de 9 slides. 



 

Página 2 de 2 

O último slide deve conter, obrigatoriamente, as referências bibliográficas usadas, em 

consonância com as normas APA 7ª ed.. 

 

II. Critérios de avaliação e cotação 

Na avaliação do e-fólio serão tidos em consideração os seguintes critérios e cotações: 

1.    Aspetos científicos = 35 pontos 

• Identificação correta dos conceitos chave e explicação coerente com os mesmos = 

10 pontos 

• Demonstração de competências para trabalhar o tema de acordo com o solicitado 

=15 pontos 

• Utilização correta das normas APA = 10 pontos 

2.    Aspetos formais = 5 pontos 

• Estruturação da apresentação: legibilidade; usabilidade; navegabilidade; design = 3 

pontos 

• Correção sintática e ortográfica do trabalho = 2 pontos 

Total: 40 pontos = 4,0 valores 

 

III. Normas a respeitar 

Deve submeter o seu E-fólio em formato de apresentação (não PREZI): .ppt; .pptx; 

guardado em video. 

Nomeie o ficheiro com o seu número de estudante, seguido da identificação do E-fólio, 

segundo o exemplo apresentado: 000000efolioB. 

Qualquer trabalho que apresente a reprodução integral de outras fontes sem que as 

mesmas estejam identificadas será anulada. 

Deve carregar o referido ficheiro para a plataforma no dispositivo E-fólio B até à data e 

hora limite de entrega. Evite a entrega próximo da hora limite para se precaver contra 

eventuais problemas. 

O ficheiro a enviar não deve exceder os 8 MB. 

Votos de bom trabalho! 

Ana Paula Afonso  

 


