
A professora Luísa Jesus lançou um desafio aos seus alunos, bem como aos respetivos 
encarregados de educação, com o objetivo de conhecer as opiniões sobre o sistema de aulas 
do 3.º período. Estes deveriam manifestar aspetos positivos e negativos, assim com o impacto, 
críticas e desvantagens que estas tiveram quer para os alunos quer para os professores, 
atendendo à realidade que se viveu e que não se sabe se toda esta situação irá ter 
continuidade. 
 

ALUNOS DO 7.ºE 
 
 - Por um lado, foi bom porque nos protegemos da pandemia, mas por outro lado, foi 
mau, pois os professores não conseguem ensinar como na escola. Outra desvantagem 

é não podermos aprender o que se aprende na escola. Por fim, neste ensino não se consegue 
entender os colegas por não terem micro o que é prejudicial, visto que não conseguimos 
esclarecer todas as nossas dúvidas, acabando por nos prejudicar. 
 

 
 - “ Tenho saudades da escola... espero voltar depressa! “ 

 

 -  Eu achei uma boa experiência, pois foi algo novo e senti-me mais confortável em casa. 
Todavia os pontos negativos são não conseguir ouvir nitidamente os áudios de vídeos ou 
outros exercícios e, também, não dá para fazer atividades experimentais tais como: 
experiências em Físico-Química nem tocar instrumentos em Expressão Musical.  

 
 -  Eu gostei, porque ajudou-me a trabalhar melhor com um computador (coisa que 
não sabia fazer muito bem). Também gostei, dado ter sido uma experiência nova e, 

pelo menos para mim, ajudou-me a passar mais tempo com a família.  
Em relação aos pontos negativos, acho que se consegue perceber melhor a matéria nas aulas 
presenciais e esclarecer, também, melhor as nossas dúvidas. 
 
ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 
 
 

 -  Primeiro quero parabenizar todos os professores sem exceção, pois sem o vosso 
trabalho e empenho, nada teria sido possível. 
Inicialmente, foi um bocadinho confuso, não sendo possível assistir a todas as aulas, mas com 
a ajuda de todos os professores chegamos lá..  
Na minha opinião, as aulas correram bem e as tarefas também. Contudo, nada se compara 
com a escola… 
 Muito obrigada professora e boas férias ! 
 

 - Foi bom, tento em conta alguns obstáculos encontrados ao longo do período e muito 
gratificante.  
Os professores estão de parabéns pelo esforço e dedicação que fizeram para que tudo 
corresse em boas condições.  
 Muito obrigada. 
 Boas férias! 
 
 
 



 
 
-  Bom dia! 
 Penso que as aulas online podiam ter sidos mais aproveitadas se os alunos se 

tivessem esforçado a respeitar os professores, bem como o conteúdo das conversas no chat 
durante as aulas.  
Pedia às professoras um sistema de convite para as aulas mais facilitada, pois alguns alunos 
não recebiam o respetivo convite para assistir à aula. 
 Com exceção de alguns professores que enviavam alguns trabalhos de seguida, a maioria dos 
professores enviava, somente uma tarefa por semana, dando sempre a possibilidade de 
entregarem os trabalhos mesmo depois da data de entrega estabelecida pelo professor. 
 Na minha opinião, perante esta pandemia é um bom sistema de ensino.  
Obrigada pelo esforço dos professores. 
 
 Cumprimentos 
 
 


