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Planeamento e organização do estudo 

 

 O aluno capaz de estabelecer horários adequados 

e de organizar os seus estudos obterá melhores 

resultados escolares, terá tempo para organizar e 

rever matérias estudadas e, assim, sentir-se-á 

confiante e seguro dos seus conhecimentos na 

altura das avaliações. 

 

Factores fundamentais para a organização do estudo: 

 

 Estar atento nas aulas e escutar o professor; 

 Não fazer barulho e não perturbar os colegas; 

 Fazer perguntas sempre que for necessário; 

 Ter sempre o caderno diário em ordem; 

 Acompanhar as aulas; 

 Reler as aulas antes de efetuar os TPC´S; 

 Ler atentamente os manuais e tentar resumir as ideias principais; 

 Passar as aulas a limpo; 

 Fazer os TPC´S; 

 Elaborar um horário de estudo. 

 

Prestar atenção significa: 

 

 Evitar brincadeiras; 

 Evitar conversas e agitações; 

 Evitar desenhar nas mesas; 

 Não perturbar os colegas; 

 Tirar apontamentos da matéria; 

 Concentração nas tarefas das aulas; 

 Ouvir até ao fim tudo aquilo que o professor diz nas aulas. 
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Como controlar a atenção: 

 

1. No local de estudo 

 

Deve de ser confortável e com boa iluminação; 

 Deve-se ter todo o material necessário 

 (livros, cadernos, canetas, dicionário, etc.); 

 Evitar demasiados ruídos 

(rádio, televisão, etc.); 

 Evitar livros de Banda desenhada, revistas e etc. 

 

 

2. Na sala de aula 

 

 Não fazer barulho; 

 Não falar com os colegas sobre assuntos extra aula; 

 Escutar com interesse a matéria lecionada; 

 Não sonhar acordado; 

Fazer perguntas quando surgem as dúvidas; 

 Tirar apontamentos das aulas. 
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Memorização: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégias de memorização 

 

 Tirar notas; 

 Sublinhar; 

 Reler a matéria; 

 Compreender a leitura; 

 Realização de resumos; 

Revisão periódica de resumos; 

 Gravar a matéria. 

 

 

Factores que perturbam uma boa memorização 

 

 O desinteresse demonstrado pelo aluno quando estuda determinado 

assunto; 

 Falta de atenção e de concentração; 

 Presença de determinados ruídos (televisão, rádio, etc.) no local de 

estudo; 

 Retenção de um volume exagerado de conhecimentos ao mesmo 

tempo; 

 Fadiga/ Cansaço; 

 Sono irregular. 
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“Sublinhei o livro todo é pena ter Tapado as letras.” 

 

  Sublinhar um texto é uma forma de estar mais atento e de reter 

melhor o que se lê. Um bom sublinhado permite organizar bons 

apontamentos, uma vez que é uma ajuda importante para a realização 

dos esquemas e dos resumos. Para além disso, pode ajudar a fazer 

revisões rápidas na véspera dos testes. 

 

Para sublinhar devo: 

 

 Dar prioridade a definições, fórmulas, esquemas e outras palavras ou 

expressões que sejam a chave da ideia principal; 

 Não abusar dos traços e das cores; 

 Destacar apenas uma ou duas ideias por parágrafo; 

 Não sublinhar tudo, porque é o mesmo que não sublinhar nada. 
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Esquematizar 

 

Esquematizar é ordenar hierarquicamente as ideias principais de 

um texto ou de um capítulo. Por outras palavras, podemos dizer que 

esquematizar é: 

 Arrumar as ideias que estão espalhadas por um texto ou por 

um capítulo; 

 Preparar as ideias para mais facilmente serem memorizadas ou 

apreendidas. 

Num esquema encontramos as palavras-chave ou ideias 

principais que representam uma quantidade maior de conhecimentos. 

Os esquemas são pois, uma economia de palavras (muito menos 

palavras do que texto) e têm a vantagem de destacar e visualizar mais 

facilmente o essencial do texto ou do capítulo a estudar. 

Além de desenvolverem a criatividade e o espirito critico, os 

esquemas podem ser utilizados para elaborar planos de trabalho e 

preparar provas de avaliação. 
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Como ler eficazmente/ Como estudar um texto 

 

 

Pré- leitura 

Antes de iniciar a leitura devo: 

 Ler todos os títulos ou subtítulos e as palavras ou frases com letra 

destacada em itálico ou carregada; 

 Passar uma vista de olhos pelas figuras, quadros, gráficos, etc.; 

 Perguntar a mim próprio: “que relação tem este tema com os 

anteriores?” (ajuda-te a ordenar de forma lógica os diversos temas que 

estuaste) e “o que eu sei sobre este tema?” (desperta tua curiosidade 

sobre o que vais ler/aprender). 

 

 

 

Leitura 

Ao início da leitura de um texto devo: 

 Ler atentamente todo o texto, capitulo ou livro; 

 Ler tudo, incluindo as legendas das figuras, quadros, gráficos, etc.; 

 Fazer perguntas sobre o tema e tentar responder. 
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Resumir 

 

 

 

Resumir é abreviar, tornar mais curto um texto. Exige capacidade para 

seleccionar e reformular as ideias essenciais. 

 

Devo: 

 

 Compreender o texto na sua globalidade; 

 Descobrir a ideia chave ou tópico de cada parágrafo; 

 Registar numa folha de rascunho o conjunto dos vários tópicos, 

recolhidos, parágrafo a parágrafo; 

 Reconstituir o texto de um modo pessoal, respeitando sempre o plano 

e o pensamento do autor. 
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Ansiedade aos testes 

 

 

Existe na generalidade dos estudantes um 

enorme MEDO em relação aos testes. 

Para muitos estudantes o teste é:  

UM CRUEL INSTRUMENTO DE 

TORTURA... 

Ou a hora de vingança do professor... 

Algo como... 

O JUIZO FINAL!!! 

O medo faz com que tomem determinadas 

atitudes incorretas. 

 

 

ESTUDAR ATÉ NÃO PODER MAIS! 

 

Um dia antes... ou, ainda pior, na noite anterior ao teste! 

Todas as atitudes e práticas produzem poucos ou nenhuns resultados, 

gerando grandes tensões e ansiedade, reduzindo as hipóteses de 

sucesso... 
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QUE FAZER? 

  

 Chegar antes da hora marcada, antes de “tocar para dentro”. 

 Escutar com atenção as indicações dadas pelo professor. 

 Dá uma leitura ao teste todo antes de começar a responder. 

 Lê com atenção cada pergunta e ordena mentalmente a resposta. 

Começa pelas que consideras mais fáceis e vai controlando o tempo. 

 Depois continua com as perguntas mais difíceis. Mantém a calma!... 

 Leva todo o material de que vais necessitar. 

 Expressa os teus próprios conhecimentos. Tens de ser honesto com 

os teus colegas. 

 O “Espírito Santo de Orelha” conduz geralmente a erros. 

 Não causes problemas de interpretação ao professor. Procura ser 

claro e limpo nas tuas respostas e a letra deve de ser legível. 

 Finalmente, revê as tuas respostas, faz as correções necessárias e 

entrega o teste. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Os resultados serão positivos se realmente tiveres estudado!  

 


