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Temas para reflexão
comum de alunos e professores
(por exemplo, para Focus Groups)
O processo de aprendizagem
Perceção da qualidade do ato
pedagógico
Utilização dos recursos pelos
alunos








Progresso da aprendizagem







Trabalho colaborativo e
autonomia na aprendizagem






Resultados da aprendizagem





O que caracteriza uma boa aula/sessão?
O que caracteriza um bom professor?
O que caracteriza um bom aluno?
Que recursos ajudam a aprendizagem? Com que frequência
utiliza esses equipamentos?
Utiliza a plataforma/campus? Com que frequência e objetivo?
Com que frequência e objetivo procura ajuda/informação junto
do pessoal não docente (secretaria)?
Quais os recursos não fornecidos pelo ISGB que utiliza?
Com que frequência tem oportunidade de falar/contactar com
os seus professores acerca da aprendizagem e do seu
progresso?
Quantas vezes, ao longo do semestre, contacta os docentes?
Vem a todas as sessões de apoio?
Como organiza o estudo/produção de trabalhos e concilia o
trabalho necessário entre as diversas Unidades Curriculares? *
Que oportunidades tem de desenvolver assuntos sozinho ou
com outros alunos?
Gostaria de ter mais ou menos oportunidades dessas? Está
disposto a fazer trabalhos de grupo que não contem para nota?
Que oportunidades tem de trabalhar sozinho ou em grupos
mais pequenos com os professores?
Que atividades de suporte à aprendizagem gostaria que lhe
fossem proporcionada pela escola (visitas de estudo,
workshops, seminários, intercâmbios, Erasmus…)?
Acha que poderia ter aprendido/progredido mais? De que
forma poderia ter progredido mais?
Quais pensa serem os maiores benefícios da aprendizagem
realizada?
Que práticas de avaliação deveriam ser consideradas?

*Nota interna:
- Avaliar a diferença entre os regimes de frequência escolhido (laboral, pós-laboral, ED);
- Colocar no questionário de avaliação uma questão adicional para cada Unidade Curricular a pedir uma
estimativa do tempo de estudo (em horas).
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