Hábitos de

Estudo

Você sabe estudar?

Noites bem
dormidas, cineminha
garantido todo fim
de semana e, para
completar, a
aprovação no final
do ano.

Planejamento!
Se você está atrasado com seus compromissos
escolares, as provas estão difíceis e os professores
cobrando mais dedicação aos livros, não se desespere.
Mantenha o cinema do final de semana e nem pense
em diminuir as horas de sono. Isso mesmo: um bom
estudo não requer noites em claro nem renúncia de
diversão. Ao contrário, boas noites de sono e tempo
para o lazer são fundamentais para manter a disposição
para estudar.
Mas, então, qual é a fórmula mágica para acabar com o
atraso? Não tem mistério: basta elaborar um bom
roteiro de suas atividades e respeitar esse
planejamento.

? Pensar
Executar!

Planejar

Como organizar
um plano de estudo
Qual a duração ideal de um plano de estudo?
Depende dos objetivos que se quer atingir. Pode-se
sempre estabelecer metas de curto prazo. E elas devem
estar em sintonia com o ritmo da matéria dada em
classe.
Quantas horas é preciso estudar por dia?
O estudo pode ser realizado em dois ou três períodos
de 2 horas no decorrer do dia. Mais do que isso pode
levar a uma fadiga mental.

Como organizá-lo?
O
Orientador
Educacional
poderá
ajudá-lo
pessoalmente a organizar seu horário e plano de
estudo.

Como dividir o tempo entre
as disciplinas?
Intercale as matérias preferidas com as que você tem
pouca afinidade. Evite, por exemplo, estudar
matemática e física em seguida, já que as duas exigem
cálculos.

Como controlar o
cumprimento do plano?
Registre em uma tabela cada tarefa realizada. O que
não foi feito no período determinado deverá ser
realizado em um horário extra na próxima semana.
Deixe períodos livres para eventuais reposições, mas
evite sempre postergar tarefas.

VOCÊ QUER APRENDER
A ESTUDAR DE VERDADE?

Procure memorizar os subtítulos. Eles ajudarão a
lembrar de coisas importantes para você aprender mais
em menos tempo.

VONTADE
Para conseguirmos alguma coisa na vida, precisamos
querer realizá-la. Para que você tenha êxito nos
estudos, é necessário querer isso de verdade. Muitas
vezes, a VONTADE realiza mais que a inteligência.

ATENÇÃO!
Estude com vontade de aprender.


RETIRE da cabeça e mesmo da mesa tudo o
que não diz respeito ao que vai ser estudado.



CONCENTRE toda a sua atenção no que você
vai estudar. Desse modo, você se cansará menos
e produzirá mais.



TREINE sua capacidade de prestar atenção no
que faz.

CONCENTRAÇÃO


REFLITA sempre sobre o que está lendo ou
estudando.



MANTENHA sua atenção durante todo o
tempo que estiver lendo ou estudando.



PERSISTA no trabalho, mesmo encontrando
alguma dificuldade.

RACIOCÍNIO


DEIXE o estudo só quando tiver certeza de que
aprendeu realmente o que estudou.



COLOQUE sua inteligência em função do
estudo, procurando compreender o que você lê.



RACIOCINE enquanto estiver lendo.
 RETIRE de cada parágrafo a ideia principal e a
escreva numa folha de papel ou em um caderno,
para fixa-la depois.

MEMÓRIA
Memorizar
não
é
decorar.
É
guardar
inteligentemente o que é mais importante e
essencial.
 LEIA com expressão e ouça a sua própria voz,
para aprender melhor o que estiver estudando.
 PROCURE fixar o que foi aprendido.

 ESCREVA as ideias principais do que estiver
estudando.
 ESTABELEÇA relações e associações entre o
que você estiver estudando e outras
realidades já conhecidas.
 ACIONE bem sua memória. Você consegue!

Você lê, aprende e guarda o que
viu. Assim, estará acionando sua
MEMÓRIA VISUAL.

Você ouve a explicação do professor ou
ouve a sua própria voz numa primeira
leitura do texto a ser estudado e
guarda o que ouviu. Assim, colocará em
ação sua MEMÓRIA AUDITIVA.

Você escreve e tenta
guardar o que escreveu.
Sua MEMÓRIA MOTORA
estará funcionando.

Esses diferentes TIPOS DE MEMÓRIA funcionando em conjunto
favorecem a fixação do que foi assimilado, não havendo
nenhum prejuízo nem sobrecarga.

ENCONTRE um lugar adequado e confortável para estudar (o
local deve ser arejado, agradável, claro, com luz natural
entrando pela esquerda).
ESTUDE longe da TV, rádio, gravador, telefone ou qualquer
outro aparelho que possa prejudicar sua atenção.
EVITE estudar perto de pessoas ou onde elas conversem, para
que não haja ruídos nem distrações.
ESCOLHA um local em que possa colocar tudo o que for
necessário ao seu estudo.

SENTE-SE em uma mesa de altura adequada ao seu tamanho,
ereto, mas sem forçar a sua posição. Para isso, use uma cadeira
dura com encosto.

OBSERVE a postura correta ao estudar. Você aprenderá
melhor e evitará problemas na coluna vertebral, além dos
problemas visuais do desvio do nervo ótico, estrabismo e
outras alterações da visão.

EVITE estudar deitado, pois, além de tudo o que foi dito, o
sono virá inevitavelmente.
ESTABELEÇA um horário fixo para o seu estudo diário,
verificando em qual horário seu estudo é mais produtivo.
ELABORE um roteiro semanal de estudo, dando prioridade às
suas necessidades.
REVEJA a matéria anterior ou antecipe o estudo do capítulo
seguinte, se sobrar tempo.

MODIFIQUE seu plano de estudo sempre que houver
necessidade de fazê-lo.

MATERIAL

POSSUA todo o material necessário ao estudo diário
(livros, textos, etc.) livros de leitura complementar,
dicionários, cadernos, lápis, caneta, régua, borracha e
tudo mais que for necessário;

ORGANIZE todo o material antes de começar o
estudo (só o que for necessário).

PRODUÇÃO
INTENSIDADE
SEJA PERSISTENTE no estudo diário.
MANTENHA sempre um ritmo satisfatório de
produção no seu trabalho.

PRODUZA mais a cada dia, tentando diminuir o
tempo empregado para o mesmo tipo de exercício do
dia anterior.

ESTUDE um pouco mais a cada dia. Assim, não haverá
perigo de você acumular matéria para a véspera das
provas.

PROCURE ESTUDAR durante duas horas
seguidas, no máximo, estabelecendo intervalos curtos
para descanso.

COMECE seu estudo pelas disciplinas mais difíceis.

Você quer ter êxito
nos estudos?

Então, evite a todo custo:
CONVERSAR EM SALA DE AULA – É uma
demonstração de indelicadeza e de falta de
consideração com o professor. Não é possível
ouvir, como também aprender conversando.

FALTA DE ESTUDO – O bom resultado no
aprendizado é a consequência lógica de sua seriedade no
estudo, sem a qual você não conseguirá um resultado
satisfatório.

MANEIRA INADEQUADA DE ESTUDAR – Muitas
vezes você estuda, mas não consegue o resultado
desejado simplesmente porque ainda não
aprendeu a estudar.

Para você se sair bem nos estudos, basta evitar as
causas acima. Se você sente dificuldade em aprender
algum assunto, deve ser por falta de método e não
de inteligência.
Aprenda a estudar! É mais fácil do que você pensa.
Uma boa aprendizagem exige ordem, sequência e
lógica. Toda aprendizagem é feita de maneira global.
Não procure aprender algumas linhas de cada vez.
Seu estudo poderá perder o sentido.
Estudar não é decorar. Para saber, é preciso estudar
compreendendo.
Estudar para aprender e não apenas para conseguir
notas.

LEITURA é a palavra central do estudo. Por isso
mesmo, ela é muito importante. Eis o significado de cada
uma delas. São os cinco passos para um estudo
consciente e produtivo:

PESQUISAR – É o primeiro passo para um estudo
racional e lógico. Significa procurar, encontrar o assunto
marcado pelo professor.

ESQUEMATIZAR – O terceiro passo, após
compreender o sentido geral do texto, que geralmente
coincide com o título, é o esquema, ou seja, o resultado
da leitura interpretada. Para isso, você deverá ler
parágrafo por parágrafo, interpretando-os, retirando
deles a ideia principal e escrevendo-as em um papel.
Nesse momento, todos os termos e expressões
desconhecidas deverão ser procurados no dicionário.

LER – O segundo passo, após haver
encontrado o assunto, é a leitura global do
texto, em voz alta, se possível, para que o
conteúdo
seja
ouvido
e,
após,
memorizado com maior facilidade.

REPETIR OU REVER – O
quarto passo é a repetição das
ideias
encontradas
e
aprendidas, acrescentando-se
depois pormenores relativos ao
assunto.

PERGUNTAR – (AVALIAR) – O quinto passo, após
haver seguido todos os anteriores, é a verificação de
que você aprendeu de verdade. Para avaliar sua
aprendizagem, faça perguntas a si mesmo sobre o
assunto estudado e tente responde-las. Se conseguir
fazer isso corretamente, é sinal certo de que
aprendeu. E, então, estará pronto para qualquer tipo
de avaliação.

Se, depois de aplicado todo esse processo, você não
souber responder, refaça todos os passos de
estudo!

Preparação
 Procure saber o dia exato de cada prova;
 Esteja preparado. Saiba a matéria toda;
 Tranquilize-se! O medo leva ao fracasso;
 Reveja a matéria estudada;
 Evite estudos exagerados à véspera da prova, com o
prejuízo do sono e da alimentação;
 Elabore com inteligência as ideias principais de cada
capítulo;

 Interprete inteligentemente as questões propostas
pelo professor e sinta que a prova é uma
oportunidade para você mostrar o que aprendeu.

Realização
 Concentre-se;
 Leia a prova com atenção;
 Procure dividir o tempo para as diversas questões;
 Interprete as questões e dê respostas exatamente
como foram pedidas;
 Responda primeiro às perguntas que você souber
melhor;
 Chegue a resposta certa por eliminação das
proposições erradas nas questões de múltipla
escolha;
 Seja honesto e faça apenas o que sabe;
 Continue tranquilo se seus colegas começarem a
entregar as provas antes do sinal;
 Releia a prova antes de entregá-la.

OS SEIS ERROS DO ESTUDANTE
Há diversas maneiras de desperdiçar o tempo
dedicado aos estudos. Conheça algumas delas e
saiba como driblar as armadilhas.

IGNORAR O PRÓPRIO RITMO
Se você acha difícil acordar cedo, não reserve as
primeiras horas da manhã para o estudo, pois seu
livro vai se transformar num travesseiro. Não
adianta fazer um plano que não esteja adaptado ao
seu ritmo.
ADIAR TUDO
Não caia na armadilha de adiar o estudo na crença
de que ainda tem tempo. “É comum o aluno deixar
para estudar depois porque sempre encontra coisas
mais “importantes” a fazer e, quando isso acontece,
as tarefas se acumulam e fica impossível dar conta
de tudo”.
SÓ ESTUDAR
Passar noites em claro resolvendo equações não faz
de ninguém um bom aluno. Sem pelo menos 6 horas

de sono por dia, grande parte do que você estudou
vai embora pelo ralo. “Um tempo reservado para
relaxar e jogar conversa fora tem um efeito
poderoso para reerguer o ânimo”.

FORÇAR A BARRA
Sem motivação você não alcança sucesso nos
estudos. Querer realmente aprender o que está a
sua frente é meio caminho andado.

PASSAR POR CIMA DAS DÚVIDAS
Se você não entendeu algo, pergunte a quem saiba.
“Para compreender certas situações usamos
conhecimentos
adquiridos
em
diferentes
momentos”.

DISPERSAR-SE
Se sua irmã está cantando, o pai ouvindo rádio e sua
mãe vendo TV, não há quem consiga estudar.
“Coisas assim nem sempre impedem o estudo, mas
vão fazer com que o aluno leve 1 hora para concluir
o trabalho que aria em 20 minutos”.

CONSELHOS
PRÁTICOS

 O medo de tirar nota ruim é o pior empecilho para o estudo. Não
estude por notas.
 Estudar para aprender é a mais bela aventura. Estude porque isso te
fará diferente, melhor e terá muito mais oportunidades na vida.
 Estude a disciplina de que menos gosta! Certamente, você terá mais
dificuldade para aprendê-la.
 Procure analisar bem para encontrar o motivo de seu desinteresse
por alguma disciplina! Não culpe o professor!
 Pense sempre que não é difícil aprender!
 Milhares de estudantes como você aprenderam e continuaram
aprendendo. Porque você seria diferente deles?
 Lembre-se de que quanto mais jovem, mais fácil é aprender. Não
deixe para adiante o que você pode aprender hoje.
 Procure seu Orientador Educacional, ele te ajudará a resolver alguns
problemas que podem atrapalhar seus estudos. Assim, você terá
condições de aprender melhor!
 Analise as justificativas que você dá para a sua falta de estudo e a
substitua por mais estudo.
 Não engane a si próprio, dizendo-se pouco inteligente ou afirmando
que a disciplina é difícil. Enfrente as dificuldades! Elas só te ajudarão
a crescer.
 Faça da escola apenas um lugar que você se orienta! Estudar é o que
você faz por sua própria conta, recorra ao professor quando for
complicado você resolver sozinho o problema.

1. KHAN ACADEMY
Sob o lema “ensino gratuito para todos”, a
plataforma
do Khan
Academy conta com
videoaulas, atividades para fixação do conteúdo e
um painel personalizado para que os usuários
possam seguir o seu próprio ritmo de aprendizado e
acompanhar a sua evolução.

O portal é de fácil acesso e você ainda pode baixar
o aplicativo e consultar todas as matérias e
atividades no seu celular ou no tablet.

https://pt.khanacademy.org/

https://www.youtube.com/channel/UCs_n045yHUiC-CR2s8AjIwg

2. YOUTUBE EDU
Lançado pelo Google, em parceria com a Fundação
Lemann, o Youtube Edu é uma página exclusiva
do Youtube que reúne conteúdos educacionais
gratuitos voltados aos alunos dos ensinos
fundamental e médio.
Você pode buscar a disciplina que deseja estudar,
acessar as diversas playlists ou selecionar o canal
que achar mais interessante e assistir aos vídeos
disponíveis. Simples assim!

3. ME SALVA!
Com uma equipe formada por universitários e jovens
graduados, o Me salva! oferece videoaulas com
conteúdo de diversas disciplinas para estudantes do
ensino médio que desejam obter um bom desempenho
nas aulas e na preparação para os processos seletivos
das faculdades.
E para garantir um maior aproveitamento nas aulas,
a plataforma também disponibiliza um chat para que
os alunos possam entrar em contato com os
professores e solucionar as suas dúvidas.

https://www.mesalva.com/

https://ensinomediodigital.fgv.br/

4. ENSINO MÉDIO DIGITAL
Essa é uma iniciativa da Fundação Getúlio Vargas
(FGV), que oferece cursos gratuitos nas diversas
áreas do conhecimento voltados às competências
exigidas no Enem e nos vestibulares.
Na plataforma online, você poderá encontrar
textos teóricos, vídeos, jogos, testes e simulados
que vão ajudá-lo a aprofundar a sua aprendizagem
e testar os seus conhecimentos.

5. E-AULAS USP
da Universidade de São Paulo, você
poderá assistir a videoaulas gratuitas, de acordo
com a sua área de interesse ou com o seu nível de
ensino — ensino médio, graduação, pós-graduação
ou extensão.
Nesse portal

http://eaulas.usp.br/portal/home

6. UNESP ABERTA
Aqui, você terá acesso a uma plataforma online gratuita da
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita
Filho, a Unesp, com cursos livres que oferecem
formação e aperfeiçoamento nas áreas de humanas,
exatas e biológicas, além de e-books com diversos
temas para complementar os seus conhecimentos.

https://unespaberta.ead.unesp.br/

