
Quais as principais diferenças entre o ensino secundário e o ensino 

superior? 

 

No Técnico os professores esperam de si um comportamento ético, de elevada responsabilidade pessoal e de 

grande autonomia:  

▪ Defina os seus objetivos de forma realista; 

▪ Faça escolhas;  

▪ Congratule-se pelos seus bons resultados. 

 

Como vencer as novas exigências do ensino superior? 

Esperamos que tenha domínio de um conjunto de ‘ferramentas’ informáticas e tecnológicas, bem como da 

língua inglesa, mas também sabemos que nem sempre saberá como adquirir as competências que estão em 

falta – os horários de dúvidas servem precisamente para o ajudar a encontrar soluções e para se auto-avaliar! 

Procure os seus professores, não fique à espera de que eles o procurem a si! 

O ritmo de exposição dos conteúdos académicos aumenta consideravelmente – muitos alunos dizem que dão 

numa semana de aulas o equivalente a um mês, no secundário – embora não haja controlo da assiduidade, é 

imprescindível ir a todas aulas, quando se falta depois é muito difícil recuperar o tempo perdido! 

Esperamos que estude ao longo do semestre, regularmente, cerca de 40 horas por semana, possivelmente 

muito mais do que alguma vez estudou no secundário, mas não se esqueça de que só conseguirá alcançar a 

sua ‘velocidade de cruzeiro’ gradualmente e com muita persistência! 

Sabemos que lhe será difícil saber por onde estudar – no ensino superior deixa de ter um manual por disciplina 

e passa a ter de adquirir livros e encontrar artigos que não trazem a informação ‘mastigada’ e que têm de ser 

assimilados por si: fale com os seus professores e consulte a página das disciplinas – nem toda a informação é 

igualmente válida! 

Queremos que cuide bem de si – no início vai ser-lhe difícil fazer tudo o que fazia, extra- curricularmente (no 

secundário), mas com prática rapidamente aprenderá a ter tempo para dormir, comer, praticar exercício 

físico, conviver e descansar – mas dê-se tempo para retomar essas atividades e comece em força o estudo 

logo nas primeiras semanas de aulas! 

Acreditamos na sua capacidade intelectual, mas sabemos que no ensino secundário possivelmente não 

precisava de muitas horas de estudo para conseguir acompanhar as aulas, e que as avaliações não exigiam de 

si mestria – no ensino superior mostrar o que vale vai sempre exigir esforço, dedicação e uma interação 

forte com a Escola (colegas, docentes, tutores e mentores)! 
 

 

“Programa de Tutorado” é o texto publicado no site do tutorado onde poderá obter mais informações 
(http://tutorado.ist.utl.pt/files/Boas_Vindas_Tutorado.pdf). 
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