
QUAL A MELHOR FORMA PARA 
ESTUDAR EM CASA?

Conhecimento: Um  conceito bem 
definido através de uma 

expressão simples: "bagagem 
cultural". Quanto mais você lê, 

escreve, aprende e interage com 
o mundo, maior se torna o 
conhecimento adquirido. 



E como podemos  maximizar  

o conhecimento? 

Naturalmente, aumentando as 

formas de interação com os 

mecanismos de aprendizado. 



Como assegurar uma 

assimilação de qualidade?

• Siga a máxima: "Aula dada é 

aula estudada, 

preferencialmente no mesmo 

dia ou (na pior das hipóteses) 

no dia seguinte"

• Se possível siga outra máxima 

ainda melhor "Aula dada é aula 

estudada e revisada"



• Comece a rever suas anotações 

de aula (o quê??? Você não faz 

anotações de aula???).

• Faça depois uma leitura mais 

aprofundada da teoria

diretamente no livro/apostila e, se 

possível, (principalmente nas 

matérias de Humanas e 

Biológicas),faça leituras 

complementares. 



• Isso é essencial para 

desenvolver o senso 

crítico e ler aquela "nota 

de rodapé" que pode 

garantir aquele "pontinho 

atador" na hora da 

prova.



•Aumentar o conhecimento é

um processo longo e

contínuo, da mesma forma

que usar aparelho nos

dentes. Não se estresse.

"Devagar e sempre" é

melhor do que "acelerado

e nunca mais“.



Mas...
Estudar em casa e sozinho exige 

muito autocontrole,organização e 

perseverança. 

Por isso, sequenciamos algumas

sugestões de como preparar o

ambiente de estudo e a cabeça

para enfrentar livros, questões  e 

testes e ficar por cima de tudo na 

escola.



É preciso:

• Estabelecer horários fixos 

para suas atividades.

Dormir e comer em horas 

diferentes no dia a dia, por 

exemplo, dificulta a 

ambientação do corpo e 

prejudica o rendimento.



• Cuidar do sono: ele
restaura as sinapses, elo
transmissor entre os
neurônios, e melhora o
funcionamento do cérebro.

Oito horas de descanso é o
ideal. Se dormir menos vai
se sentir cansado e sonolento
durante os estudos, mas
dormir demais pode torná-lo
mais preguiçoso nas tarefas.



• Seja um aluno sincero.

Identifique os pontos

fortes – aquelas

matérias mais fáceis – e

as dificuldades –

disciplinas mais

complexas.



Não se esqueça!

• Você precisa preparar  o 

ambiente de estudo – pode 

ser no quarto, na sala, mas 

deve ser sempre o lugar em 

que você se sente mais à 

vontade – deixe o local com 

boa luminosidade e bem 

arejado.



• ESTUDE SENTADO: (como

na escola) - escolha cadeiras

confortáveis, que, depois de

horas de estudos, não

causem dores na coluna, nos

braços e nas pernas. Ficar

deitado ou recostado na

cama pode causar problemas

posturais.



Acostume-se a estudar no
mesmo local e no mesmo

horário.

Quando precisar interromper
o estudo, deixe um sinal
específico para retomar

a aprendizagem exatamente
de onde parou, sem perda
de esforço nem de tempo.



Realize os estudos com 

duas intenções: 

-> aprender - o primeiro 

objetivo.

->  recordar – o segundo 

objetivo



• Inicie os estudos depois de

pelo menos 10 minutos de

relaxamento, período em que

você deverá se concentrar

em pensamentos e

sentimentos equilibradores.

Pense positivo! Sempre!



• Evite movimentos e sons que

tirem a concentração. Não é

necessário se desligar

totalmente do mundo – uma

música, por exemplo, em

volume bem baixo é sempre

uma boa companhia –, mas
desligue telefones, saia da

internet, fique longe de conversas

e evite barulhos repetitivos .



• Se for necessário decorar

algum conteúdo, leia o

conteúdo em voz alta,

repetindo-o quantas

vezes forem necessárias

e com rapidez.



• Elabore seus próprios

exemplos (ganchos),

relacionando os conteúdos

estudados. Pode ser até a

associação de uma matéria

com alguma música que

você pode cantarolar em um

passeio, numa brincadeira.



• Faça esquemas,

gráficos, mapas,

resumos sempre que

desejar dominar um

conteúdo extenso.



• Aproveite o

deslocamento em um

ônibus ou o tempo

durante o banho para

repassar mentalmente o

que foi estudado.



• Evite fixar-se em algum

conteúdo ou exercício difícil

até chegar a uma resposta.

Prefira seguir adiante,

retomando esse tema

complexo após ter passado

por outros assuntos que

possam ajudar a resolver o

impasse.



• Não queira se transformar

em um super-herói.

Identifique os seus limites e

converse com quem pode

te ajudar: professores,

orientadores, seus pais e

amigos da turma que

tenham bom desempenho.



• Procure ler jornais e

revistas e assistir a

programas de rádio e TV.

Na internet, realize

pesquisas que possam

servir como entretenimento

e instrumento de

aprendizagem ( joguinhos,

desafios, etc).



Mas se conseguir alguém para

estudar com você, não perca

tempo conversando, brincando

e se dispersando; estude com

seriedade e responsabilidade,

pois este é o grande segredo do

sucesso!
.
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