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COMO ORGANIZAS 

O TEU ESTUDO? Sabias que muitas vezes o insucesso

escolar pode estar relacionado com

o uso desajustado de métodos e

hábitos de ensino?

Assim, partilhamos contigo algumas

dicas de como podes melhorar o teu

estudo…fica atento!



ESTRATÉGIAS PARA 

ORGANIZARES A 

VIDA ESCOLAR

 Ter uma lista onde apontamos as

nossas tarefas (TPC, testes,

trabalhos etc.),

 Fazer um calendário de estudo, em
que distribuas o estudo das várias

disciplinas pelos vários dias da

semana. Podes ainda incluir outras

atividades.



AMBIENTE DE 

ESTUDO

 Sabias que um dos fatores que
pode afetar a tua concentração é

o ambiente onde estudas?



ASPETOS A TER EM 

CONTA QUANDO 

VAIS ESTUDAR 

 Estudar num local confortável e
calmo, sem ruídos, com uma
secretária/mesa e cadeira que
permitam uma boa posição de
estudo;

 Boa iluminação,

 Ter à disposição todo o material
necessário, antes de iniciar o estudo,
ter à mão todo o material que
vamos precisar (lápis, canetas,
dicionário, calculadora, etc.),

 Evitar tudo o que possa servir de
distração (TV, rádio, jogos de
computadores, etc.),

 Evitar ser interrompido por outras
pessoas.



ASPETOS A TER EM 

CONTA QUANDO 

VAIS ESTUDAR 

 Ter snacks saudáveis por perto,
caso necessites de um reforço de
energia (fruta, frutos secos, etc.),

 Desligar o telemóvel, não vais
precisar dele para estudar, assim
que terminares essa tarefa podes ir
buscar o telemóvel e responder
aos teus amigos ou ver as
notificações das redes sociais,

 Ouvir música calma, para alguns
ouvir música calma ajuda a
concentração para outros distrai,
vê que opção funciona melhor
contigo.



COMO MELHORAR A 

SUA CONCENTRAÇÃO  Alimentar-se de forma saudável e

equilibrada;

 Dormir entre 7 a 8 horas por dia;

 Tirar apontamentos da matéria nas
aulas;

 Deves iniciar o estudo pela matéria

que consideras mais difícil;

 Fazer pequenos intervalos durante

o estudo.



EXERCÍCIO DE AUTOREFLEXÃO

Os meus locais de 
Estudo

Como descreves os 
teus locais de 
estudo?

Que dificuldades ou 
distrações identificas 
nos teus locais de 
estudo?

O que podes fazer 
para melhorar os 
teus locais de estudo

Em casa

Na escola

Outros



DICAS PARA GERIRES 

O TEU TEMPO
 Faz um levantamento das horas

que ocupas com as aulas, no

transporte escolar, nas atividades

extra curriculares, para desta forma

saberes quanto tempo te resta

para o estudo,

 Estabelece uma escala de

prioridades,

 É necessário que dediques ao
estudo o tempo médio de 12h00

semanais.



PAUSA NO ESTUDO  A cada 1h00 horas de estudo,

deverás realizar uma pausa de 10

minutos para que o estudo seja

mais produtivo,

 Nas pausas deves evitar atividades

que te distraiam de forma

excessiva ( ver TV, jogar jogos no

computador, etc.),

 Elaborar um horário semanal para
o estudo



ESTÍMULOS CRIADOS 

PELO ESTUDANTE
 Quando obténs uma boa nota ou

terminas uma tarefa difícil, deves

oferecer a ti mesmo algo que te

proporcione prazer, ex: uma

atividade que gostes de realizar,

algo que gostes de comer, etc,

 Não é necessário ser um bem

material, mas algo que te desperte
prazer.



A AUTOCONFIANÇA
 Permite que tenhas uma atitude

positiva perante uma dificuldade

ou pequeno insucesso,

 A autoconfiança constrói-se com
pequenos êxitos, baseados no teu

esforço diário,

 Para tal, deves recordar os teus

resultados positivos e acreditares
no teu sucesso.



PREPARAÇÃO PARA 

TESTES OU FICHAS DE 

AVALIAÇÃO

 Deves ter bons hábitos de sono,

 Estudar atempadamente, desta

forma podes tirar todas as dúvidas,

 Ser autoconfiante,

 Elaborar previamente um plano de

estudos,

 Ler os textos, as anotações e os

apontamentos para consolidar
conhecimentos.



DURANTE A 

REALIZAÇÃO DO TESTE  Ler o enunciado do teste com

atenção,

 Distribuir o tempo pelas várias

perguntas, tendo o cuidado de

deixar 10 min para reler as

respostas no final,

 Entender o sentido das questões,

 Começar por responder às

perguntas mais fáceis



FASE DE AVALIAÇÃO
 Independentemente do resultado

que obtiveres no teste, consulta o
manual e responde às questões
em que tiveste mais dificuldades.
Pede ajuda ao professor se tiveres
alguma dúvida,

 Caso tenhas uma classificação
insuficiente, não encares o
resultado como derrotismo. Assume
a responsabilidade e
consciencializa-te que necessitas
de trabalhar mais. Confia em ti,

 Se tiveres uma boa classificação,
orgulha-te mas não encares com
uma vitória. Continua a trabalhar.
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