
Um Guia do Aluno para a 
Política de Aprendizagem e 

Ensino do JCG
A nossa política descreve as ideias, hábitos e 

responsabilidades que terão o maior impacto na tua 

aprendizagem ao longo da tua escolaridade no Colégio.

O que é a aprendizagem?

Os estudos de investigação mostram que a aprendizagem 

profunda e duradoura ocorre quando:

• desenvolvemos a retenção de conhecimentos e 

competências a longo prazo

• podemos aplicar o que aprendemos criativamente a 

diferentes áreas do currículo

• somos resilientes e compreendemos o que podemos fazer 

quando não sabemos o que fazer

• conseguimos mudar a nossa visão do mundo em resposta 

ao que aprendemos

Aprender no JCG

Todos aprendem no JCG e reconhecemos a importância de 

termos uma mentalidade de crescimento que acredita que 

podemos sempre melhorar, quer se trate de funcionários, 

alunos ou pais, a fim de se destacarem como alunos e 

educadores.  

Como estudante o que tenho fazer, para ser um 
excelente aluno?

• Desenvolver uma excelente atitude para aprender. 

Para conseguires isso, terás de demonstrar motivação, 

compromisso e aspiração para dares o teu melhor; 

irás perseverar na tua aprendizagem e responderás 

positivamente ao feedback.

• Preparar-te muito bem para aprender. Para conseguires 

isso, terás de chegar a horas e estar pronto para aprender; 

enviarás os trabalhos a tempo e trarás o material correto 

para as aulas.

• Demonstrar um comportamento excelente para aprender. 

Para conseguires isso, irás colaborar de forma construtiva e 

generosa, controlar as distrações e ouvir com cuidado; serás 

respeitoso e cordial e demonstrar interesse e curiosidade.

• Fazer progressos excelentes. Para conseguires isso, terás 

de fazer progressos significativos a partir do teu ponto de 

partida, usar o feedback para refletir, melhorar e estabelecer 

ligações entre conceitos.     

Há uma grande quantidade de estudos de investigação 

recentes sobre como aprendemos melhor. No JCG, 

acreditamos que o melhor deste estudo de investigação 

deve informar o que fazemos, e por isso, serás orientado a 

aplicar as seis estratégias no diagrama abaixo para que 

aprendas de forma mais eficaz:
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O que os teus professores farão para te ajudar 
a aprender?

•  Desafiar-te a pensar de forma mais profunda, cuidadosa 

ou criativa, para que tenhas grandes expectativas do que 

consegues atingir.

•  Explicar as ideias claramente para que adquiras novos 

conhecimentos e competências.

•  Exemplificar como aplicar o que aprendes para resolver 

problemas ou aos novos contextos.

• Dar-te muitas oportunidades de praticares para te ajudar 

a recordar a informação rapidamente.

• Fazer perguntas e desafiar as tuas respostas para te 

ajudar a alargar os teus conhecimentos.

• Dar-te feedback para aprofundares a tua aprendizagem. 

Isto pode ser através de classificação dos teus trabalhos, ou 

pela avaliação de pares, pela autoavaliação, feedback oral 

ou feedback de grupo.


