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Guião para Reflexão  
sobre a tua Aprendizagem 

(após duas semanas) 

Aqui encontrarás algumas perguntas que te podem ajudar a reflectir sobre a tua 
aprendizagem de uma forma global. No entanto, deves tentar exprimir o que tu 
realmente sentes sobre os teus trabalhos, relatando as tuas inquietações, que 
talvez não se encontrem reflectidas nessas mesmas perguntas.   
 

1. As aulas de FPS estão a ser diferentes das outras disciplinas. Gostas deste tipo 
de aulas, ou do tipo de aulas normais como as das outras disciplinas? Qual é a 
comparação que farias entre os dois tipos de aulas? 

2.  Achas que este tipo de aula que estamos tendo em FPS aumenta o teu 
interesse em aprender? Explica claramente o teu sentimento sobre essas aulas 
e o impacto que têm em ti. Achas que essas aulas ajudam-te a crescer como 
aluna? 

3. Na tua opinião a estratégia de utilizar os portfólios digitais estão a te ajudar a 
desenvolver competências? Que competências julgas ter adquirido com esta 
estratégia? O facto de saberes que o teu portfólio esta exposto na Internet a 
vista de todos, leva-te a preocupar que os trabalhos que colocas no teu portfólio 
estejam bem feitos? Quais as maiores preocupações que tens em relação a 
isso? O que tens aprendido nas aulas de FPS, tem-te ajudado a trabalhar 
melhor nas outras disciplinas?  

4. Qual é a tua opinião sobre a tarefa de pesquisar? Consegues entender as 
matérias através das tuas pesquisas? Preferes que o professor te dê todas as 
informações ou preferes que sejas tu a procurar e a descobrir as informações? 
O que é que sentes por seres tu próprio a pesquisar as informações sobe as 
matérias? Gostas da tarefa de pesquisar? Achas a tarefa de pesquisar na 
Internet difícil ou não? Porque? Se pudesses utilizavas sempre a pesquisa para 
a prender? Porque? 

5. Gostas da tarefa de produzir trabalhos? Porque? Ao produzir os trabalhos como 
a carta e o cartaz, com as informações que pesquisas, ficas com uma ideia 
melhor da matéria? Essa tarefa de produzir trabalhos obrigam-te a sintetizar as 
informações que pesquisas. A tarefa de sintetizar é difícil ou não? Porque? 
Gostas mais de produzir os trabalhos em grupo ou individualmente? Porque? 
Gostas de trabalhar em grupo? Porque? Aprendes alguma coisa com os 
colegas quando trabalhas em grupo? Achas que aprendes mais em grupo ou 
sozinho?  

6. Tens feito comentários no portfólio da disciplina e dos colegas? Porque é que 
fazes ou não fazes comentários? Quando fazes comentários para quê os 
fazes? Alguém tem feito comentários no teu portfólio? Gostas desses 
comentários? Qual é a tua opinião sobre a tarefa de comentar? Achas que os 
comentários ajudam-te a perceber os teus pontos fortes e fracos? Porque?  

7. Gostas da tarefa de apresentar oralmente os trabalhos? Porque? Achas que 
aprendes sempre alguma coisa com as apresentações dos outros colegas? 
Costumas comentar as apresentações dos colegas? Porque?  

8. Todas as vezes que produzes um trabalho fazes uma reflexão sobre o mesmo. 
Gostas da tarefa de reflexão? Achas que a reflexão ajuda-te a perceber a 
matéria. Achas que a reflexão ajuda-te a perceber o que fizeste bem e o que 
fizeste menos bem? Neste momento estas a fazer uma reflexão sobre a forma 
como aprendes. Sabes quais as formas que tens utilizado para aprender? 
Quais dessas formas gostas mais e qual gostas menos: da reflexão, da 
pesquisa, de produzir os trabalhos (em grupo e individual), da apresentação ou 
comentários? Quais dessas formas mais contribuem para aprenderes?  
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Quais dessas formas mais contribuem para aprenderes? Achas que esta 
reflexão que estas fazendo ajuda-te a perceber a forma como aprendes?   

9. O que é que pensas do teu Blogfolio? Gostas de o ir construindo? Quais as 
maiores dificuldades que tens tido com ele? O que é que gostas mais de 
fazer nele? O que gostarias de mudar nele?  

10. O que achas da matéria que temos estudado? Porquê? Poderia ser mais 
aliciante? Pensando globalmente, achas que tens vindo a progredir? À 
velocidade que desejas? O que tens feito para o conseguir? Como o tens 
feito?  

11. De que é que gostas mais nesta experiência? De que é que gostas menos? 
Quais as maiores dificuldades que estás a sentir? Como tens resolvido as 
tuas dificuldades? Tens pedido ajuda aos teus colegas e professor? Tens 
ajudado os teus colegas? O que é que consegues fazer melhor? 

12. Achas que o professor tem cumprido o seu papel? O que é que gostavas 
que ele fizesse de modo diferente? Porquê? Que sugestões lhe podes dar 
para que ele melhore o seu desempenho na aula? Tens alguma sugestão 
que queiras fazer para que as nossas aulas melhorem? 

 

Nota: lembra-te de que deves construir frases como se estivesses a fazer uma 
redacção ou uma composição, e não apenas a responder a perguntas. 

 

 


