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Alunos 

12.ºA 

 

 

Primeiro quero elogiar o que vi das vossas atitudes em relação à aula. Para um prof 

é muito gratificante perceber que, para além da irreverência juvenil, os alunos gostam 

de estar em aula!  

A minha intenção com esta entrevista é tentar perceber o que vocês sentem em 

relação à escola, mais concretamente em relação às aulas, à aprendizagem, à avaliação. 

Tomamos como referência as vossas aulas de Português, mais concretamente esta 

última unidade a que assisti, sobre a Mensagem. 

 

1. Que opinião têm sobre as aulas? 

a. Gostam das aulas em geral? Porquê?  

b. E das de Português? Porquê?  

c. E das da Mensagem? Porquê? 

d. Gostam da forma como a prof dá aulas?  

e. O que identificam como mais positivo?  

f. O que identificam como mais negativo? 

g. O que vos ajuda mais a aprender? 

h. O que seria dispensável? 

i. O que gostavam que esta disciplina tivesse e não tem? 

j. Que contributos poderia esta disciplina dar às outras? 

 

2. Que objectivos privilegiam?  

a. O vosso interesse primeiro (principal) em andar na escola é para aprender ou 

para passar/ter boas notas no exame?  

b. E o vosso interesse em frequentar as aulas de Português? 

c. Se não fossem obrigados, andavam na escola de qualquer modo? 

 

3. Como é que aprendem? O que é que mais vos faz fazer aprender? A pesquisa que 

fazem na net? Os comentários que a prof faz às vossas reacções/interpretações? Os 

comentários que faz por escrito? Os trabalhos em casa? As análises textuais? O 

diálogo em sala de aula...  

 

4. Em relação ao vosso grau de empenhamento, distinguem entre actividades ou tarefas 

que contam para nota e as que não contam? 

 

5. Concordam com os critérios de avaliação a que são sujeitos no ensino secundário? 

a. Os conhecimentos valem 90% da nota final; as atitudes valem 10%. A 

oralidade não tem um peso específico... Isto deveria ser diferente ou é uma 

questão irrelevante? 

b. Acham que seria possível, desejável, não haver testes? 

c. E não haver exames? 

d. Como reagiriam vocês nestas circunstâncias? 
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6. Para vocês, que relação existe entre a aprendizagem e a avaliação? 

a. Aprendem mais pelo facto de serem avaliados? 

b. Uma coisa não tem nada a ver com a outra? 

c. A avaliação obriga a estudar? 

d. Qual é a vossa definição para avaliação? 

 

7. Sobre a avaliação pontual: 

a. Gostam de fazer testes e exames? Já alguma vez fizeram exame?  

b. Estão com medo dos exames?! 

c. Sentem stress ou sentem-se pressionados pelos exames? Porquê? Como? Por 

quem? Em que medida? 

d. Como esperam ultrapassar esse(s) obstáculo(s)? 

e. Ou será que até é benéfico haver exames? 

f. Que expectativas têm em relação aos exames? 

 

8. Se fossem Ministros da Educação: 

a. Como seria a educação?  

b. Haveria avaliação dessa aprendizagem?  

c. Em que moldes? 

 

9.  Querem acrescentar alguma ideia?... 

 

 

 

 

 

 

 

 


