
Este ano foi um ano de crescimento pessoal e de aprendizagem 

 

 

Na minha opinião, este ano letivo superou as minhas expetativas, não só por ter 

melhorado o meu modo de aprendizagem, mas pelo facto de ter crescido 

significativamente como pessoa.  

  Ao longo destes três períodos, acho que me esforcei muito em vários aspetos e é 

de realçar o meu comportamento, a minha participação e a minha atenção durante as 

aulas. 

   Além de tudo isso, penso também que cresci como pessoa, isto é, passei a conviver 

melhor com os meus amigos e professores e a preocupar-me mais com as outras 

pessoas.  

Por fim, aprendi a estudar, uma coisa que era inédita acontecer o ano passado. 

     Para lá da escola, eu ainda estive em muitas atividades extra-curriculares desde 

concursos de Supertmatik a aulas de arquitetura 3-D, onde aprendi  uma vasta área de 

conhecimentos que adquiri e de que inclusive desfrutei. 

     Portanto, concluo que, durante este ano, tentei fazer melhor e isso reflete-se nas 

minhas notas, nos meus atos e sem dúvida que me diverti bastante! 
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Na minha opinião, este ano letivo foi um ano de aprendizagem e crescimento 

pessoal. 

         Começámos com novas disciplinas e novas matérias. Aprendemos novas coisas, 

como por exemplo as equações, como trabalhar no laboratório, como se formou o 

mundo, os nossos antepassados e muitas outras coisas. Conhecemos novos professores 

que sempre nos ajudaram, melhor dizendo, sempre estiveram cá para nos ajudar e fazer 

crescer e aprender. 

         Tudo o que aprendemos neste ano letivo ajudar-nos-á futuramente e ser-nos-á 

sempre útil. 

         Como já disse, tudo o que os professores fizeram por nós, fez-nos reconhecer os 

nossos erros, daí que tenhamos melhorado a nossa postura. 
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         Por todas estas razões é que concordo que este ano foi um ano de aprendizagem e 

crescimento pessoal, que nos trouxe cultura e nos fará melhores pessoas e, futuramente, 

veremos que este e todos os outros foram importantes para nós. Então, iremos 

agradecer por tudo o que os professores fizeram por nós. Obrigada! 
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Na minha opinião, este ano letivo foi um ano de aprendizagem e crescimento 

pessoal. 

             Por exemplo, a minha maturidade cresceu devido ao meu desempenho, que 

coloquei em prática.  

Recolhi conhecimentos sobre algumas matérias: Fim do Império, a História, e 

equações a Matemática.  

             Acho que o meu desenvolvimento intelectual foi bom porque resolvi os meus 

problemas sozinho e ajudei colegas que precisavam de auxílio, ainda que sejam alunos 

melhores. 

   Concluo que este ano foi um ano de aprendizagem e crescimento pessoal devido 

ao meu esforço psicológico e físico, quer com os meus colegas, quer com os meus 

professores. 
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