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A aprendizagem só é boa quando 

está à frente do desenvolvimen-

to. Neste caso, ela motiva e de-

sencadeia para a vida toda uma 

série de funções que se encontra-

vam em fase de amadurecimen-

to e na zona de desenvolvimento 

imediato. É nisso que consiste o 

papel da aprendizagem no de-

senvolvimento. 

(VIGOTSKY).
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O Caderno de Estratégias de Estudos foi desenvolvido  pela  Pesquisa-
dora e Orientadora Educacional  Sabrina da Silva Santana, a partir de sua 
pesquisa  de Mestrado intitulada “Aprendendo a Estudar: uma proposta de 
estratégias de estudos para valorizar o potencial de aprendizagem do estu-
dante”. Para se chegar ao material que ora apresentamos, tivemos todo um 
percurso de pesquisa com o desenvolvimento de ações intervencionistas. 

O problema originário do movimento de construção deste material sur-
giu das necessidades concretas e vivenciadas por estudantes e pelo setor 
de Orientação Educacional no cotidiano do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) e que nos levou à seguinte indaga-
ção: Como os alunos do Campus Colorado do Oeste se organizam para estu-
dar? O percurso foi longo e nos levou a buscar um objetivo muito específico 
que, posteriormente, se materializou em uma proposta intervencionista: in-
vestigar como os alunos do IFRO - Campus Colorado do Oeste se organiza-
vam para as atividades de estudo. Com as respostas advindas da pesquisa, 
posso próximo passo foi, juntamente com eles, buscar formas de auxiliá-los 
no processo de estudo de modo que pudessem obter melhores resultados 
na aprendizagem. 

A produção deste material denominado “Caderno de Estatégias de Es-
tudos: aprendendo a estudar” tem a intenção de atender algumas neces-
sidades dos estudantes quanto às dificuldades  por eles enfrentadas na 
atividade de estudo, trazendo como pontos-chave: a organização, o planeja-
mento e utilização de técnicas que auxiliam a aprendizagem dos conteúdos 
escolares.

O conteúdo do Caderno é permeado pela concepção de que é pela ati-
vidade de estudo que o aluno desenvolve seu potencial de aprendizagem. 
Com isso, não propomos um guia, pois cada estudante vai construindo suas 
estratégias e ferramentas para estudo e registros sobre o que estudou e/
ou aprendeu, mas apresentamos um recurso que poderá ser considerado 
como fonte de orientação para quem está estudando e precisa construir 
suas próprias estratégias. Além disso, acreditamos que o Caderno também 
auxiliará quem tem o compromisso de orientar os estudantes em seus per-
curos formativos desenvolvidos em instituições coletivas,

Com desejos de alçar vôos e transformar realidades, esperamos que 
você, que agora nos lê, aprecie as sugestões que o material apresenta. Nosso 
intuito é que este material desperte o interesse de estudantes e orientado-
res educacionais de quaisquer instituições na busca contínua por estraté-
giass de estudo que levem à aprendizagem.

APRESENTAÇÃO
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No ambiente escolar, conhecemos as grandes dificuldades 
encontradas no processo de ensino e aprendizagem envol-

vendo professores e alunos. No entanto, a atenção sempre é volta-
da para a metodologia do professor, deixando de lado, por muitas 
vezes, os alunos, que sofrem para serem aprovados nas disciplinas, 
durante o ano inteiro. Apoiada nessa constatação, e a partir  de 
diagnóstico realizado enquanto orientadora no Campus Colorado 
do Oeste, desenvolvemos um projeto de pesquisa do Mestrado, vin-
culado ao Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar, Mes-
trado e Doutorado Profissional, intitulado: Aprendendo a Estudar: 
uma proposta de estratégias de estudos, para valorizar o potencial 
de aprendizagem do estudante, tendo como objetivo contribuir 
com sua vida escolar, especificamente em suas atividades de estu-
do. 

 Enquanto pesquisadora procurei idealizar e realizar um traba-
lho que pudesse ajudar os alunos, buscando entender o motivo do 
aparente desinteresse de muitos e das dificuldades de aprendiza-
gem representada pelas médias obtidas nos bimestres para, assim, 
ter a possibilidade de, com eles, construir estratégias que facilitas-

INTRODUÇÃO
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INTRODUÇÃO

sem suas vidas na hora de estudar. 
Deste trabalho nasceu este mate-
rial,  com o intuito de ser uma fer-
ramenta de pesquisa para o aluno, 
a fim de orientá-lo na atividade de 
estudo.

Denominados este material de 
Caderno de Estratégias de Estudo: 
aprendendo a estudar, por consi-
derar mais adequado para o que 
nele apresentamos. Foi desenvol-
vido em parceria com os alunos 
participantes da pesquisa, os quais 
contribuíram não apenas com a 
presença nos encontros, mas com 
o conteúdo que compõe este Ca-
derno. 

Assim, sem a pretensão de entre-
gar um guia prático, apresentamos 
um material contendo estratégias 
que foram consideradas pelo gru-
po como importantes para uma 
eficiente atividade de estudo, con-
tribuindo para a compreensão dos 
conteúdos, mas, e principalmente, 
para uma aprendizagem com mais 
sentido. O sentido vem quando o 
estudante sabe o que quer apren-
der e de que maneira o fará, sendo 
sempre de maneira organizada, ao 
critério de cada um, conforme suas 
necessidades.

A metodologia apresentada no 
caderno possibilita ao estudante 
a oportunidade de construir uma 
aprendizagem mais significativa. 
Para isto, apresenta os caminhos 

para tornar a atividade de estudo 
mais tranquila, deixando de lado 
a visão de atividade penosa, como 
geralmente o ato de estudar é visto 
pelos alunos. Estratégias para o mo-
mento anterior ao processo de es-
tudo, passando pelo como estudar, 
até o modo de como lembrar-se 
do que estudou, incluindo desde a 
ação de destacar as plavras-chave 
para uma boa atividade de estudo, 
foram construídas e serão apresen-
tadas neste Caderno. Com isso, o 
Caderno destaca o planejar, organi-
zar e as técnicas de estudos como 
intrínsecas ao processo de estudar 
e aprender a estudar.

O objetivo deste material é des-
pertar o interesse pelo estudo 
para que se torne um hábito para 
o aluno. Despertar o interesse em 
buscar sempre o porquê estão es-
tudando, e essa compreensão fa-
rão a diferença e proporcionarão 
maior interesse para estudar. Existe 
um motivo para aprender, que en-
quanto aluno, se torna uma neces-
sidade para alcançar o seu objetivo, 
e para que isso ocorra é necessário 
agir, exercitar o cérebro, ir além do 
já sabido, buscar seu potencial, re-
conhecendo o sentido mais profun-
do da nossa vontade de aprender, 
no entanto, sabendo que aprender 
depende de uma atividade consti-
tuída de vários elementos que mo-
tivam essa prática.

E vamos ao que produzimos!  
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1. O PLANO 
DE AÇÃO
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Intencionando delinear as atividades realizadas na pesquisa, apresenta-
mos aqui o Plano de Ação que norteou as atividades pedagógicas interven-
tivas no decorrer da pesquisa-ação.

PLANO DE AÇÃO

APRENDENDO A ESTUDAR

Resumo

O Plano de Ação se desenvolveu a partir da pesquisa intitulada Apren-
dendo a estudar: uma proposta de estratégias de estudos para valorizar 
o potencial de aprendizagem do estudante, como o instrumento nortea-
dor das intervenções realizadas para o atingir o objetivo da pesquisa, ten-
do como objetivo principal auxiliar os alunos do 1º ano que residem no 
Campus Colorado do Oeste do IFRO a se organizarem para a atividade do 
estudo. A finalidade principal é construir, junto com os alunos, estratégias 
de estudos que facilitem o momento de aprendizado, seja no momento 
das aulas ou fora dela. A partir dessa experiência, então, pretende-se ela-
borar um caderno com orientações de estudo, estratégias e técnicas que 
auxiliem os alunos na hora de estudar, de modo a tornar processo mais 
tranquilo. 

Palavra-chave

Estudar. Organização. Estratégias

Justificativa

No ambiente escolar sabemos as grandes dificuldades encontradas no 
processo de ensino-aprendizagem por professores e alunos, no entanto, a 
atenção sempre é voltada para a metodologia do professor, deixando de 
lado os alunos que, durante o ano inteiro, sofrem para serem aprovados em 
todas as disciplinas. Apoiada nessa constatação, a partir do meu diagnósti-
co enquanto Orientadora no Campus Colorado do Oeste, procurei idealizar 
e realizar um trabalho que pudesse ajudar, especificamente, aos alunos, 
buscando entender o motivo do desinteresse de muitos e as dificuldades 
de aprendizagem para, assim, ter a possibilidade de inserir estratégias que 
facilitem o momento de estudo. Tem-se, por referencial teórico, o conceito 
de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) para intervir na realidade do 
sujeito e, ainda, possibilitar que ele consiga atingir seu potencial de apren-
dizagem, sendo a ZDP, para cada um deles, a passagem do conhecimento 
real para o conhecimento potencial (VIGOTSKY, 2009).
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Um dos objetivos é, sobretudo, que a aprendizagem tenha significado 
para aluno. Segundo Santos (2013), para que ocorra a aprendizagem signi-
ficativa, são necessárias duas condições: o aluno precisa ter uma disposi-
ção para aprender, ou seja, ele precisa ter uma vontade própria, consciente 
do que quer. A segunda, é que o conteúdo a ser apreendido seja potencial-
mente significativo: ele precisa se envolver com o assunto, o que deman-
daria um interesse particular ou uma boa abordagem do professor. Assim, 
essa disposição por parte do aluno nasce a partir de suas necessidades e 
motivações. 

Para conhecer o que eles pensam, primeiramente, é preciso ouvir e, 
depois, junto com eles, construir ideias que os ajudem nesse processo. A 
busca dessas estratégias para facilitar no momento de estudar inclui uma 
preparação de todo o processo, desde o acordar até o dormir, sendo um 
planejamento que converge para um único ponto: a organização dos pas-
sos que serão dados para se atingir um determinado objetivo (MALHEI-
ROS, 2013, p. 71).  Ressaltando ainda, o uso de ferramentas aqui denomi-
nadas técnicas de estudos, pois são elas que tornarão esse caminho mais 
rápido, tranquilo e, até mesmo, prazeroso. Deixando posta a importância 
do porquê se está estudando, o estudante precisa reconhecer que não é 
uma necessidade do professor e nem da escola, mas dele, uma vez que a 
busca pelo aprender é saber, buscar, saber de novo e recomeçar para bus-
car saber ainda mais (MATOS, 2011). 

A importância deste trabalho vai além da possibilidade de ajudar o alu-
no: também é necessário para diminuir algumas insinuações sobre o es-
tudante, por vezes taxados como preguiçosos, revoltados, dentre outras 
denominações e, até mesmo, sendo rotulados com começam possíveis 
doenças. Esse é um grande erro que acaba por influenciar a vida escolar 
e pessoal do aluno. É preciso conhecê-lo e entender quais os motivos em-
basam sua dificuldade que, em sua maioria, são de cunho pedagógico, 
requerendo uma intervenção para guiá-lo para sanar essa dificuldade.

Sobre o nosso papel na sociedade, Paulo Freire afirma que a mudança 
é inevitável, pois estamos nesse mundo para mudar, não para nos adap-
tar, uma vez que “nos tornamos capazes de intervir na realidade, tarefa 
incomparavelmente mais complexa e geradora de novos saberes do que 
simplesmente a de nos adaptar a ela” (1996, p. 77). Hoje, como Orientadora 
Educacional, tenho esse compromisso perante a sociedade: o intuito não 
é questionar a metodologia do professor, mas ajudar o aluno a organizar e
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planejar suas ações, com o fim orientá-lo na atividade do estudo, especifi-
camente, no ato de estudar. Nessa etapa o planejar, organizar e executar 
caminham juntos e, ao trilhar este percurso, o estudante poderá inserir em 
suas atividades estratégias o uso de ferramentas (técnicas) que facilitem a 
compreensão e apropriação do conteúdo, despertando a vontade de estu-
dar, que independe de fazer isso por obrigação. 

Despertar o interesse significa, assim, entender o porquê estão estudan-
do, e essa compreensão fará a diferença, proporcionando o estímulo. Existe 
um motivo para aprender, que enquanto aluno, se torna uma necessidade 
para alcançar o seu objetivo; para que isso ocorra é necessário agir, exerci-
tar o cérebro, ir além do conhecimento reconhecendo o sentido mais pro-
fundo da nossa vontade de aprender, sabendo que isso depende de uma 
atividade, sendo essa, uma característica exclusiva do homem. Nessa eta-
pa de conhecimento de estratégias e técnicas de estudos tomamos como 
base os estudos de Leontiev (1978, 2004, 2005), os motivos que engendram 
a realização de uma atividade, enfatizando que as ações são motivadas por 
uma razão ou necessidade do próprio sujeito.

Objetivos

Os objetivos se focaram no intuito de: 

Despertar o interesse pelo ato de estudar; apresentar técnicas que auxi-
liam o aprendizado; diminuir a repetência e a evasão escolar por dificulda-
de do aluno; aumentar a autoestima; orientar sobre suas responsabilidades 
que interferem no seu desempenho; trabalhar na emancipação, a fim de 
que assumam responsabilidade sobre sua vida; integrar os participantes 
oferecendo um espaço onde eles possam aprender a se expressar e dividir 
suas dificuldades e preocupações.

Metodologia

O trabalho será realizado no Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Rondônia - Campus Colorado do Oeste, com alunos Ensino 
Médio do Curso Técnico em Agropecuária. Se constituirá com alunos resi-
dentes de turmas de 1º ano que apresentam rendimento baixo e dificulda-
des em algumas disciplinas. É uma pesquisa qualitativa, e deseja investigar 
como os alunos estudam, e fundamentar a organização como essencial 
nesse processo. O procedimento será empírico, tendo como método a pes-
quisa-ação pois, “existirá realmente uma ação por parte das pessoas ou 
grupos implicados no problema sob observação”. (THIOLLENT, 2011, p.21).
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Os encontros acontecerão no período noturno, exatamente às 19 horas, 
no Campus Colorado do Oeste, em uma das salas de aulas disponibilizadas 
pela instituição; o momento terá duração de uma hora, considerando se 
tratar de alunos que residem na escola. Os encontros foram organizados 
de maneira a serem compostos, em primeiro momento, de grupos focais, 
com cada contingente. Dois encontros de grupos focais, em que objetivo é 
que ocorra uma interação entre os participantes, partindo do princípio de 
que o interesse não é somente saber o que elas pensam sobre a temática, 
mas porque pensam o que pensam (GATTI, 2005).

No segundo momento será formado um grupo de estudos com todos 
os alunos da pesquisa, com o fim de apresentar e estudar sobre conheci-
mentos, estratégias e técnicas de estudos e, assim, debater cada um deles, 
trilhando os caminhos da intervenção. A formação do grupo de estudos 
oportuniza aos participantes um estudo de conhecimentos que contribuí-
ram para o enriquecimento da atividade de estudar, permitindo um com-
partilhamento de ideias que primam pela aquisição do conhecimento. Se-
gundo Aquino “o estudo é a transformação qualitativa da personalidade 
do aluno, a reestruturação e o desenvolvimento cognitivo-afetivo, intelec-
tual e volitivo de sua personalidade” (2015, p. 5). Essa forma de estudo va-
loriza o que cada membro do grupo pode contribuir pois, conforme Mini-
cucci (2011), “a necessidade de aprender com os demais, de partilhar com 
os outros nossas ideias, sentimentos, de conseguir melhor entrosamento 
com as pessoas e com o mundo que nos rodeia” (2011, p. 145). Os encontros 
foram definidos abordando os seguintes temas:

I -Técnicas de estudos, tendo como base o estudo realizado por psicó-
logos de universidades norte-americanas acerca de técnicas de estudos 
mais eficientes.

II - O cérebro na aprendizagem e os elementos que influenciam a Ativi-
dade de Estudo, como foco, atenção e motivação, planejamento e organi-
zação.

Serão utilizados textos, vídeos e slides que contribuíram para a promoção 
das atividades e discussão. O objetivo dos grupos de aprendizagem é o 
conhecimento e a troca de experiências, que contribuam para o desempe-
nho do aluno. Cada assunto será previamente avisado aos participantes e 
um dia para cada assunto.
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III - Em um terceiro encontro do grupo de estudos, será questionado o 
impacto que a temática começou a interferir na rotina deles e qual suas 
percepções e desafios para o próximo ano e encerramento do grupo.  

O início da segunda etapa da pesquisa será com a retomada das aulas 
no ano letivo de 2019. Até a conclusão do primeiro bimestre, o pesquisa-
dor irá acompanhar e intervir na realidade dos alunos, também havendo 
atendimento individual e/ou coletivo a critério do sujeito, abordando so-
bre estratégias para início dos estudos. Como finalização e culminância da 
pesquisa será realizada uma oficina com a participação dos alunos que 
ingressaram no 1º ano em 2019, ocasião na qual os participantes falarão 
da experiência que tiveram com a pesquisa e, como atividade principal da 
oficina, ensinarão uma das técnicas escolhidas por eles aos alunos convi-
dados do 1ºano. 

Proposta de Trabalho: Atividades a serem desenvolvidas

Coleta de dados:

Grupos focais: organizados em dois grupos, com 2 encontros para cada.

Intervenção

1ª Etapa - Grupo de estudos. 

1º Encontro: a pesquisadora apresenta aos participantes as técnicas de 
estudos baseadas na pesquisa realizada pelos Departamentos de Psicolo-
gia de quatro universidades dos Estados Unidos, e coordenada pelo pro-
fessor John Dunlosky et al (2013), em que destaca as técnicas de estudos: 
as menos eficazes, as de eficácia moderada e de eficácia alta. 

2º Encontro: a pesquisadora apresenta a importância do cérebro e sua 
influência nos processos cognitivos (memorizar, pensar, atenção) que re-
fletem na aprendizagem, levando textos e vídeos para enriquecer o estudo.

3º Encontro: feedback e planejamento para o ano letivo de 2019. O ob-
jetivo do encontro é ouvir dos participantes sua percepção das temáticas 
abordadas até o momento e se houve mudança de pensamento e de com-
portamento durante nesse período. Também, a pesquisadora convidará os 
participantes a pensarem em tudo o que foi abordado no encontro sobre a
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prática de estudo e a aplicar esse conhecimento a partir do início de 2019, 
considerando a finalização do ano de 2018.

2ª Etapa 

1 - Encontros individuais: elaboração de estratégias individuais de es-
tudos. 

	 Apresentação de modelo de plano de estudo e organização dos mo-
mentos para se estudar.

	 Como utilizar técnicas de estudos, com o conteúdo que estão estu-
dando. 

2 - Filme: O menino que inventou o vento; o filme traz a motivação, força 
de vontade e vontade de aprender como caminhos para superar as barrei-
ras na vida. 

Culminância da pesquisa

3 - Oficina e Encontro de reflexão: último encontro com os participan-
tes da pesquisa e com a participação dos alunos que ingressaram no ano 
de 2019 no 1º ano. O objetivo é compartilhar as experiências e aprendizados 
do estudo e ensinar umas das técnicas apresentadas durante a pesquisa, a 
fim de construir junto com eles.

Resultado esperado

Produção do Caderno de estratégias de Estudos e promoção do estímu-
lo para o hábito do estudo. 
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Cronograma

Atividades
2018 2019

Mês
09 10 11 12 02 03 04

1. Submissão e aprovação Comitê de 
Ética e Pesquisa - CEP

X

2. Aprovação pelo DEPESP - IFRO 
Campus Colorado do Oeste.

X

3. Encontros do grupo focal X X
4.I ntervenção - Grupo de estudos X
5. Acompanhar e realizar estratégias 
individuais para início do ano letivo.

X X X

6. Culminancia do trabalho – Oficina X
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1.1 CAMINHOS FUNDAMENTAIS PARA ESTUDAR 

Estudar é como se fosse um trabalho, uma rotina, que começa com acor-

dar cedo para poder chegar no horário certo, fazer todas as atividades do 

serviço e voltar para casa, já pensando o que se pode melhorar para o outro 

dia. Com o tempo se adquire o domínio e a precisão para realizar as ativida-

des, essa habilidade nos torna mais seguros e conscientes de nossas ações, 

e até mais críticos, pois percebendo onde se tem excedido, bem como, onde 

se precisar melhorar. 

 Na vida de estudante, especificamente, não é diferente: todo bimestre ou 

semestre ele está sob pressão, com atividades de cada professor, seminários, 

avaliações e, em alguns casos, as temidas provas. Tudo isso, para se fazer em 

um tempo apertado e curto.  
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Nessa hora bate o desespero!

Pensando nisso, mostraremos o passo a passo para que essa rotina fique 

menos massante ao estudande, principalmente, visualizando as dificulda-

des que encontra durante a vida acadêmica!

Assim, apresentamos o passo a pas-

so desde o antes de começar a estudar, 

durante o momento em que se está 

estudando e no depois, como lembrar 

tudo o que estudei.

A atividade de estudo é um trabalho 

repleto de várias ações, exclusivamen-

te dos alunos e o Caderno apresenta 

algumas estrátegias para facilitar essa 

atividade. Os elementos norteadores para a produção do Caderno de estra-

tégias de estudos foram determinados durante a pesquisa, no período de 

identificação  dos problemas que interferem na atividade de estudo, desta-

cados destacados na sequência..

ANOTE AS
DICAS QUE 
MAIS VÃO 
TE AJUDAR!
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2. ANTES:  
O QUE PRECISO 
FAZER PARA 
COMEÇAR?
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2.1 ORGANIZAÇÃO

Começando com o antes. Iniciar essa atividade de estu-
do não é fácil: precisamos estar motivados e, geralmente, 
a maior motivação é a aproximação das avaliações. Este 
é um dos grandes erros para iniciar o estudo.  Surgindo 
aqui nossa primeira etapa para atividade de estudo, a or-
ganização. 

Organizar é estruturar suas ações montado um siste-
ma de horários, prioridades e compromissos que mere-
cem e precisam da sua interferência. Colocar em ordem, 
criar regras e transformar tudo isso em uma rotina é or-
ganizar seu cotidiano e deixá-lo mais leve.

O desespero por ter mais 
algo para escrever é gran-
de, mas é necessário, já que 
nosso cérebro não conse-
gue lembrar de todas as 
nossas responsabilidades e 
dúvidas: ele geralmente se-
leciona aquelas que consi-
dera mais imediatas, o que 
não significa que as outras 
não são importantes, mas, 
o excesso de informação 

pode causar um apagão de um assunto ou compromis-
so que merecia um pouco mais de sua atenção. Assim, 
faz-se necessário aderir ao hábito de ANOTAR em algum 
local do seu caderno, por exemplo, sobre suas atividades 
diárias, semanais ou mensais e o que mais merece sua 
atenção. Sugerimos, então, uma tabela com as informa-
ções que você deve lembrar. Você pode fazê-la no Excel, 
por exemplo, e compartilhar virtualmente para que se te-
nha acesso a ela assim que precisar e em qualquer lugar. 
Segue um exemplo que você pode se utilizar ou adaptar 
a sua realidade.

E para 
começar essa 

primeira etapa 
é necessário 

Anotar.
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Tabela de organização das atividade do 1º Bimestre

Disciplinas Avaliações Data 

Português Seminário 20/02/2019

Matemática Questionário 03/03/2019

Tabela 01: Organizar as atividades

Outra forma de organizar é colar notas adesivas 
(post it) no caderno, pois é uma maneira mais 
rápida e ajuda muito a lembrar por conta das 
cores que chamam a atenção.

2.2 PLANEJAMENTO

Você tendo consciência do que precisa or-
ganizar, o próximo passo é como vai fazer isso.

Assim chegamos no ponto essencial a partir de 
agora que é o Planejar.

Planejar é definir os caminhos que precisa fazer, elaborar e criar estraté-
gias para chegar ao seu objetivo. 

Planejar é lembrar e colocar na ordem alguns conteúdos que você pre-
cisa estudar, principalmente, aqueles em que você está com mais dificul-
dade em entender. Para planejar é necessário colocar todos estes pontos 
no papel.

Sim! Escrever é essencial!

Pode até ser algo que você não queria fazer, mas o ato de escrever seus 
planos é uma tarefa a ser cumprida: além de escrever o que é importante, 
você também lembrará o seu cérebro de algo que precisa fazer. Sem o 
planejamento, em determinado momento você se perderá, e terá dificul-
dade em dar conta de todas as suas demandas. 
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Para isso, é necessário que você elabore no seu próprio caderno, um 
plano das suas atividades e, especificamente, o seu plano de estudo (ANE-
XO I),  para que você se comprometa e fixe na sua mente suas ações du-
rante o dia. Para planejar é necessário saber: onde está? O que pretende 
alcançar? Malheiros (2013) diz que um bom planejamento deve responder 
a seis perguntas, conforme apresentadas no quadro: Qual o ponto de par-
tida? Qual o ponto de chegada? Em quanto tempo? Como será o proces-
so?, Que recursos serão necessários? Como será avaliado? 

2.3 DICAS PARA APLICAR DURANTE 
A AULA

Hoje em dia são poucos os professores que escrevem no quadro, seja o 
conteúdo ou o que ele vai abordando durante as aulas. O recurso do projetor 
multimídia, conhecindo como data show, domina a forma como os profes-
sores executam suas aulas. Realmente é um  ótimo recurso, pois evita que 
se perca muito tempo escrevendo, no entanto, a aula se torna mais rápida: 
determinado assunto é falado e, às vezes não é compreendido, e como a 
ideia é terminar os slides, o que era dúvida já foi esquecido. 

Assim, acaba uma aula e outra inicia na mesma dinâmica. Então, é nesse 
momento que precisamos inserir estratégias para não deixar a dúvida ser 
esquecida, e melhor ainda é usá-las de forma que ajudem a  RELEMBRAR 
detalhes que fazem toda a diferença na compreensão do conteúdo.

2.3.1 ANOTAR 

Registrar é uma formar de lembrar algo de 
que se tem dúvida, sobre algo que é importan-
te. Mas não é anotar aleatoriamente é sempre 
anotar fazendo uma conexão com outra pa-
lavra ou até mesmo desenho que faça essa 
interação com o que você escreveu.
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2.3.2 MARCA TEXTO 

Usar um pincel marca texto em palavras e frases que 
são consideradas os pontos-chave, e outras que mere-
cem sua atenção depois que termina a aula;

2.3.3 SE IMAGINAR NO ASSUNTO ABORDADO

É importante você prestar atenção na aula, mas determinado assunto 
traz situações em que se você se imaginar dentro dela, a possibilidade de 
entender o assunto será de forma mais rápida. Essa atividade, aliás, você 
pode fazer quando estiver estudando sozinho.

2.3.4 ASSOCIAÇÃO 

Associar o novo conhecimento com algo que você conhece. Esse exercício 
ajuda na compreensão de alguns assuntos abordados durante as aulas. 

Por exemplo, o assunto pode lembrar algo que você gosta de 
comer, ou lembra uma música que você gosta de ouvir. Ao 
associar a palavra/conteúdo estudado naquele dia, toda vez 
que você ver a comida ou ouvir determinada música, você 
irar lembrar do que estudou. Pelo menos, do detalhe que 
você estabeleceu como estímulos auxiliares para lembrar.

2.3.5 DESENHAR

O desenho sobre o conteúdo nem sempre é fácil de fazer, mas na 
hora da aula, em vez de anotar, você pode desenhar um esquema (parecido 
com um mapa) que o faça lembrar do conteúdo estudado ou, até mesmo,  
desenhar um objeto que referencie a lembrança daquele assunto ou da aula.

2.3.6 PARÓDIAS

A paródia é uma maneira divertida e interativa para trabalhar um assunto. 
Ela tem por caracteristica uma releitura  de uma música em que sua letra 
original é substituída por expressões que remetem ao assunto que está sen-
do estudado. O mais interessante é que seja uma música fácil de lembrar 
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pela melodia, repetições rítmicas e/ou frases repetitivas com mensagens fá-
ceis de gravar. São, geralmente, as músicas chamadas chicletes ou alguma 
música que  possui um significado especial para você e que nunca será es-
quecida. 

2.3.7 ESQUEMA COM PALAVRAS-CHAVES

Prestar atenção durante todo o tempo de aula  é um exercício um tanto 
difícil e uma estratégia para lembrar o que foi estudado durante a aula é 
anotar algumas palavras-chaves.

Palavra-chave é uma palavra que resume os temas principais de um texto. 
Identifica ideias e temas importantes para servir de referência a pesquisas. 
Um único parágrafo pode conter várias palavras-chaves. 

Como não será possível escrever tudo o que  professor falou e o que você 
achou importante, é necessário se atentar em palavras, frases que são pon-
tos essenciais para o conteúdo. Essas palavras-chavess serão ser uma espé-
cie de trilha da sua memória: assim que você retomar o assunto naquele 
estudo, por meio das palavras-chaves, você consegue fazer uma conexão 
do conteúdo, ajudando a lembrar do que estudou e, sem perceber, aquele 
conhecimento vai se estabelecendo em sua memória. 

FIQUE ATENTO

■  As estratégias são importantes, mas o essencial é que você realmente FI-
QUE ATENTO NA AULA. De nada adianta anotar algo aleatório se sua cabeça 
está viajando. É necessário que seu foco esteja apenas para aquela aula.

■  Evite distrações: conversas, celulares, pensamentos em assuntos aleató-
rios. O tempo que você dedica às aulas deve ser priorizado naquele momen-
to de estudo, por mais problemas que você tenha. É necessário ter consci-
ência que o momento em sala de aula é primordial para o seu processo de 
aprendizado.   

Observação: problemas voltados à saúde e à família que dominam os pen-
samentos, por isso, é importante procurar ajuda dos profissionais da escola 
para orientações e reflexões de como conduzir a situação durante esse pe-
ríodo.
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2.3.1 DICAS PARA O PÓS-AULAS

■  CONVERSE COM AMIGOS

Compartilhar com o outro o que você aprendeu e também o que não 
aprendeu a respeito de um assunto é uma forma de entender mais sobre 
ele. Assim, além de possibilitar conhecer e aprender mais, você irá ajudar os 
outros colegas nesse processo de aprendizagem.  A interpretação diferente 
das pessoas sobre qualquer assunto contribui para o enriquecimento delas 
neste processo. A troca de informação com outros colegas ainda possibili-
ta desenvolver a habilidade de expressar-se naturalmente, preparando para 
diversas situações práticas de utilização da oralidade, inclusive, para as ava-
liações orais.

■  PESQUISAR NO DICIONÁRIO OU INTERNET A ORIGEM DA PALAVRA

Ao pesquisar sobre a origem da palavra (etimologia1), 
você terá a possibilidade de conhecer  mais 
sobre o significado daquele termo , 
trazendo elementos como a história 
e sua derivação para o processo 
de estudo, possibilitando um 
enriquecimento sobre o que 
se está estudando. Ao adotar 
essa forma de pesquisar as 
palavras, muitos detalhes se 
clareiam sobre determinado 
assunto, surgindo novas in-
formações que, ao ser abor-
dado novamente em sala de 
aula, o entendimento sobre 
o assunto fica mais claro. Não 
adianta apenas ler por ler: é ne-
cessário que se compreenda o real 
signicado do que se lê.  

1 Etimologia é o estudo gramatical da origem e história das palavras, de onde surgiram e 
como evoluíram ao longo dos anos.
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■   LEIA O CONTEÚDO

A leitura de qualquer material que contribua para o conhecimento de um 
assunto é de grande importância para você, estudante, não sendo a leitura 
apenas o ato de apenas ler sobre aquele conteúdo específico, mas enrique-
cer seu repertório de conhecimentos. A leitura precisa se tornar um hábito 
para o estudante, pois sendo uma atividade natural, facilita o entendimento  
de qualquer outro assunto. Portanto, leia mais sobre o conteúdo da discipli-
na, buscando conhecimentos além do material disponibilizado pelo profes-
sor.

Para lembrar: alguns professores disponibilizam o material da disciplina 
por e-mail ou outro tipo de mídia. 

Aproveitem essa oportunidade e leiam o  material com antecedência, 
anotando as dúvidas para se ter um esclarecimento melhor sobre o assunto 
no momento da aula.

■  ESTUDOS EM GRUPOS

O grupo de estudos é uma óti-
ma forma de aprender. Nesse 
momento, você compartilha 
o que sabe e o que não sabe 
com outro, permitindo uma 
interação de conhecimen-
tos entre os componentes. 
Essa estratégia lembra o 
que Vygotsky (2009) cha-
mou de Zona de Desenvol-
vimento proximal – ZDP, em 
que o sujeito em colaboração 
com o outro, é capaz de fazer 
amanhã, o que não consegue fa-
zer hoje. E a partir desse compartilha-
mento de saberes, ele tem a possibilidade 
de atingir o seu nível potencial. Ou seja, nesse 
contato existente no grupo de estudos, todos colaboram com o que sabem, 
ajudando o outro a conhecer mais sobre o assunto, cada um com seu co-
nhecimento.  
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3. DURANTE: 
COMO DEVO 
FAZER?
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A metade do processo de atividade de 
estudo é essencial para  o estudante. Neste 
momento, a preparação para iniciar os es-
tudos depois dos conteúdos apresentados 
pelos professores é etapa fundamental e 
requer deles uma organização e planeja-
mento que vai desde o local onde estuda, 
até uma boa alimentação. Destacamos 
aqui os pontos essenciais que devem ser 
lembrados no momento de estudar.

3.1 AMBIENTE 
SILENCIOSO

O local deve ser bem pensado pelo es-
tudante, procurando ambientes que con-
tribuam para o processo de concentração 
que é necessário para o momento de es-
tudo. É importante ser um local sem possi-
bilidades de muito barulho, que seja silen-
cioso e tranquilo, não deixando condições 
para possíveis distrações, como por exem-
plo, o fluxo constante de entrada e saída de 
pessoas no local e que seja um ambiente 
propício para essa atividade. Procure um 
lugar onde não possa ser interrompido, 
com clima agradável a fim de que o seu 
interesse (meio interior) e ambiente (meio 
exterior) estejam conectados e a favor para 
um mesmo objetivo. “O bom uso do tem-
po é um dos aspectos mais críticos para a 
nossa produtividade” (CASTRO, 2015, p. 27). 
Cabe lembrar, também, que elementos 
externos inerentes ao sujeito implicam de 
maneira decisiva nas ações do aluno.
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3.2 EVITAR DISTRAÇÃO 
 As distrações tiram nossa atenção do que realmente precisamos fazer, as-

sim, algumas ações e mecanismos deverão ser realizados e adotados pelos 
estudantes. Como, por exemplo, uso do celular, que deve ser deixado de lado 
nesse momento de estudo e/ou usado com apenas o propósito para estudo 
e pesquisa. Uma alternativa para não se distrair é determinar os horários dos 
estudos e separar aquele momento apenas para estudar, fazendo pequenos 
intervalos para assim evitar pausas constantes.

3.3 BOA ALIMENTAÇÃO
 A alimentação é responsável pelo nosso bem estar durante todo o dia, 

sendo de extrema importância para a saúde e, consequentemente, impli-
cando no desempenho acadêmico do estudante, que se vincula ao bem 
estar como a disposição para fazer algo, para a contribuição de alguns ali-
mentos para  que  estimulem a memória, e para o raciocínio e auxiliando até 
na melhora da concentração. É importante priorizar os alimentos saudáveis, 
evitando-se, principalmente, o consumo de produtos e alimentos que afe-
tam a saúde do corpo. 

Como sugestão para leitura sugiro o acesso ao seguinte material sobre 
os alimentos que estimulam o cérebro a funcionar de forma mais ativa, 
“Porque viveremos melhor se soubermos o que comer!” - Segundo o livro 
Alimentos que nos tornam inteligentes do autor Alex Clergue, disponível em: 
http://mundoalimentar.blogspot.com/2010/06/porque-viveremos-melhor-
se-soubermos-o.html.
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3.4 FOCO

Ter foco significa ter um objetivo bem claro, e para conseguir alcançá-lo é 
necessário ter consciência dos passos que que serão dados. Para isso, se faz 
necessário estabelecer um planejamento de suas ações e manter-se sempre 
organizado quando aos seus passos. Manter o foco é saber o momento que 
está saindo do caminho planejado e fazer uma reorganização, voltando ao 
caminho ao qual se tinha planejado. Até mesmo estar preparado para as 
mudanças que possam haver durante o caminho, mas tendo consciência e 
o compromisso com seus próprios objetivos. O foco, então, é respeitar seus 
objetivos, persistir para alçancar suas metas, e respeitar seus sonhos.

Como forma de exercitar o foco, separe uns minutos do seu dia para fazer 
um momento de reflexão e concentração, e volte o pensamento para des-
cansar de suas preocupações. Outro exercício de foco, é ler algo que lhe in-
teresse, simplesmente satisfazer uma curiosidade pessoal. Ao exercitar esse 
momento de concentração, obterá o controle de seus impulsos e distrações. 

3.5 MOTIVOS

A compreensão de motivo é relacionada ao seu caráter emocional, ou seja, 
mesmo quando nossas atividades estão voltadas ao sentido social, o caráter 
pessoal sempre é presente. Essa motivação é parte essencial para atividade 
de estudo, portanto, mesmo com todas as dificuldades, distrações, proble-
mas que possam acontecer, procure resgatar todos os motivos que o induza 
a estudar e reflita sobre eles, recorde também quais são os seus objetivos 
enquanto estudantes, assim, ao compreender essa etapa você automatica-
mente entenderá os motivos que o levar a estudar. Esses que eram motivos 
apenas compreensíveis, com mais tempo de prática, tornam-se motivos re-
almente eficazes, o que o eleva a outra etapa do seu desenvolvimento. 

Por fim, busque sempre se motivar não apenas com seus objetivos futu-
ros, mas com o momento em que vive, com as pessoas com qual convive 
(colegas, professores) e com a oportunidade que está tendo em ser um es-
tudante. Motive-se sempre, do início ao fim de cada etapa concluída.
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4. DEPOIS: 
COMO VOU 
LEMBRAR DO 
QUE ESTUDEI?



38

O processo antes e durante o estudo é essencial para o estudante: 
é a base para a continuação do estudo durante todo o bimestre. Para 
reforçar ainda mais a atividade do estudo, a sugestão constante neste 
Caderno é a possibilidade de o aluno utilizar algumas técnicas  de es-
tudos para nortear suas ações, tendo como base os princípios de Vy-
gotsky e sua compreensão do desenvolvolmento cognitivo por parte 
da liguaguem e a influência cultural, bem como, de Leontivet (1978), 
por reconhecer a importância das ações e os motivos que há por trás 
delas, sendo cada um deles instrumentos importantes à atividade hu-
mana.

Estas ferramentas de estudos darão suporte aos alunos, no momen-
to do estudo e após a essa atividade, servindo como um mecanismo 
de lembrança quando necessitar resgatar o conhecimento do conte-
údo e, principalmente, internalizá-los . Assim, adquirem o domínio do 
assunto. Destaca-se, aqui, a importância do hábito na vida do estu-
dante: com a frequência e a quantidade vezes que você realiza uma 
atividade, com o tempo ela se tornará natural e, consequentemente, 
menos penosa. Conforme o autor Gurianov autores Smirnov, Leontiev 
e Rubinstein (1978, p. 404), para adquirir o hábito “[...] é essencial ter 
prática e, acima de tudo, ser treinado, ou realizar a ação repetidamen-
te, de forma organizada e com um certo propósito”.2

■  TÉCNICAS DE ESTUDOS: ferramentas para facilitar a atividade de 
estudo

As técnicas relacionadas aqui foram definidas a partir das interven-
ções realizadas durante a pesquisa-ação que originou este Caderno. 
Destacando que algumas delas foram sugestões dos alunos durante a 
pesquisa e outras basearam-se nos estudos realizados por psicólogos 
de universidades norte-americanas, que debruçaram-se em uma pes-
quisa para descobrir quais as técnicas de estudos mais comentadas 
entre os alunos, os resultados do trabalho definiram as menos e as 
mais eficazes (DUNLOSKY et al, 2013 ). Destacaremos as técnicas mais 
ressaltadas durante a pesquisa, apresentadas na sequência: Interro-
gação Elaborativa, Autoexplicação, Estudo intercalado,Teste prático, 
Prática distribuída, Mapa mental, Quadro esquemático,Vídeo-aula.

2 Tradução nossa do excerto “[...] es indispensable tener práctica y, sobre todo, estar 
entrenado, o sea ejecutar la acción repetidamente, de manera organizada y com un 
fin determinado”
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4.1 Interrogação Elaborativa 

Essa técnica considerada de utilidade moderada versa pelo princípio de 
questionar pontos essenciais de um texto, di-
recionando perguntas que gerem indagações 
para as possíveis respostas que o texto possui, 
e questionar se elas são mesmo verdadeiras. O 
intuito para tal, é que a perguntas provoquem 
um entendimento superior da questão apre-
sentada, buscando um aprofundamento da 
questão apresentada, buscando suas origens 
e os fundamentos de sua existência. A contra-
partida dessa técnica é que o estudante não 
se prenda a palavras para apenas decorar: 
como um mnemônico, ela consiste em bus-
car o sentido da expressão, fazendo com que 
a partir do conhecimento dela, seja contextu-
alizada pelo estudante em qualquer texto que 
ela for referenciada. A chave dessa técnica é 
levar o estudante a gerar uma explicação para 

um fato explicitamente declarado. Elucidando o uso da técnica, pode-se ter 
por base o convívio com crianças pequenas e as indagações constantes de-
las: querem saber sempre o “por que?”, ao invés de “o que?”. Essa técnica 
exige do cérebro um esforço a mais, exatamente por se concentrar em bus-
car o real significado de um assunto ou palavra, não se prendendo a palavras 
soltas. A fundamentação e a origem daquele assunto torna-se uma artifício 
essencial para a perspectiva dessa técnica.

4.2 Autoexplicação 
A autoexplicação (utilidade moderada) é a técnica para 

que o estudante tenha a oportunidade de mostrar o que 
aprendeu sobre algum conteúdo: nela você pode expres-
sar toda sua habilidade para explicar um assunto. A me-
lhor maneira de fazê-la é na frente de um espelho, tendo você 
como público principal. Trata-se, simplesmente, de você ler o conteúdo e de-
pois explicar com suas palavras. A maior efetividade dessa técnica é durante 

Mnemônicos – São técnicas 
para aumentar a probabili-
dade do lembrar. Essa téc-
nica torna o aprendiz me-
nos dependente de ensaio. 
Um exemplo dessa técnica 
é a conversão de uma sequ-
ência de símbolo em uma 
senteça. Exemplo dos fun-
damentos da Constituição 
Federal do Brasil, de 1998. 
(Símbolo: SO-CI-DI-VAL-
-PLU; Sentença: Soberania, 
Cidadania, Dignidade da 
pessoa humana, Valores so-
ciais do trabalho e da livre 
iniciativa e Pluralismo polí-
tico). (CATANIA, 1999).
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a aprendizagem e não após a etapa de estudo, por exigir do estudante uma 
atenção especial no momento do estudo.

4.3 Estudo intercalado

A técnica de estudo intercalado (utilidade mo-
derada) consiste em fazer uma rotatividade para 
o estudo das disciplinas e, consequentemente, 
do conteúdo. O estudo destacou sua efetividade 
para as disciplinas de exatas, como a matemáti-
ca. O fato da técnica se dividir em vários momen-
tos para cada assunto, sugere que o aluno terá por 
mais vezes contato com o conteúdo, tornando-o mais 
evidente em sua memória de trabalho, possibilitando seu 
registro na memória de longo prazo. Para realizar esse estudo, o estudante 
deve planejar-se e organizar os conteúdos em dias das semana, para que 
consiga atender a todos. 

4.4 Teste prático 

O teste prático, considerado de utilidade alta pela pesquisa, é uma técnica 
que exige do estudante a capacidade de testar seus conhecimentos de um 

assunto, possuindo um grande efeito quando fei-
to sobre um assunto que está sendo estuda-

do no momento. A realização de tarefas de 
sala feitas mais de uma vez, e a busca de 

outras questões similares, fazem dela 
uma técnica que estimula o proces-
so de aprendizagem do estudante. 
A técnica possui eficiência nas áreas 
de humanas (exemplo: História, Ge-
ografia, Filosofia, Sociologia), mas se 
destaca ainda mais na área de exatas 

(exemplo: Matemática, Química e Físi-
ca). Na internet, é possível encontrar vá-
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rios tipos de testes que possibilitam testar seu conhecimento sobre deter-
minado assunto. Essa técnica é muito utilizada pelas pessoas que estão em 
busca de passar em um concurso público, considerando sua caracteritica 
principal em formato de  questionário. Na internet, é possível encontrar uma 
gama de sites possibilitando esse formato para perguntas (Sugiro o site PCI 
concursos). 

4.5 Prática distribuída

A técnica de prática distribuída , de utilidade alta, refere-se em distribuir 
o estudo em várias sessões durante um determinado período. Esse espaça-
mento entre uma sessão e outra beneficia a retenção de um conhecimento 
a longo prazo, favorecendo o aprendizado por muito mais tempo. Esse for-
mato inclui a perspectiva do planejamento, sendo um estudo consciente, 
direcionado e com uma intencionalidade precisa. Uma maneira de utilizar 
essa prática é distribuir um assunto em poucas horas de estudos, mas, em 
mais de uma vez no dia ou na semana. Ela se assemelha ao estudo interca-
lado, um dá suporte ao outro. A diferença é que para este último, o objetivo 
é intercalar conteúdos e, na prática distribuída, a ideia é organizar e planejar 
seu estudo por um longo período (bimestre ou semestre), determinando o 
momento (dia, hora) que irá estudar. Ressalta-se que como em qualquer ou-
tra técnica o horário para descanso é essencial, desde que ele não ultrasse o 
horário de efetivo estudo.

 Essa técnica, em especial, gerou o modelo de Plano de Estudo apre-
sentado logo abaixo. Esse instrumento anseia despertar no aluno o contro-
le de suas prioridade de estudantes: ao visualizar o plano toda semana, ele 

saberá quais seus passos durante esses dias, além de 
determinar o horário que irá reservar para estudar. 

Essas delimitações são necessárias para que o 
estudante foque naquele momento, aprovei-
tando as horas que tem para estudar,  sempre 
fazendo intervalos. Esse passo-a-passo impe-
dirá que ele se desconcentre e esteja o mais 
envolvido possível naquele momento, apro-
veitando o máximo de conhecimento. Se optar 

por tirar muitas horas para estudar, o estudante 
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terá momento de distrações constantes como: ficar com pensamento dis-
tante no momento da leitura e até mesmo dormindo acordado. Ou seja, a 
prática distribuída aparece como uma alternativa para estudo a longo prazo, 
para estudantes do ensino médio e ensino superior, por exemplo.

O intuito dessa técnica, a longo prazo, é que ela envolva o aluno na ativi-
dade de estudo, a ponto de se tornar um hábito, ou seja, tornando o ato de 
estudar uma atividade natural, sem que seja uma real necessidade, que seja 
apenas uma busca constante por informações.

■  Modelo de Plano De Estudo

Objetivo
Hora Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo

19h
Disciplina: 
Física
Conteúdo:

4.6 Mapa mental

 É uma forma de sistematização, por meio de diagramas, dos conheci-
mentos apreendidos em sala de aula e podem ser utilizados na leitura de 
uma apostila ou livro, facilitando, assim, a percepção de palavras-chaves do 
e, até mesmo, a ideia central do conteúdo. A estrutura do mapa representa 
um conjunto de ideias e conceitos de acordo com a percepção do seu ide-
alizador (o estudante), facilitando a atividade de estudo em 
um momento posterior de quando foi realizado, é uma 
forma de organizar seus pensamentos. Importante 
destacar que nesse instrumento, as ideias princi-
pais são representadas e correlacionadas com 
outra ideia relacionada a ela. O objetivo dessa 
técnica é proporcionar a organização das ideias 
e facilitar a compreensão e memorização do 
conteúdo. Segundo Catania (1999, página 160) 
”o mapa mental é uma rota para encontrar com 
facilidade o que se está procurando”, logo, ao 
sistematizar essas ideias, ao visualizá-la em outro 
momento, a compreensão será mais rápida. Sugiro o 
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site Lucidchart para quem se intessar em fazer o mapa mental por meio de 
um programa específico.

4.7 Quadro esquemático
 Trata-se de uma forma similar ao mapa mental, no entanto, difere pelo 

conceito fundamental que é de realizar um breve resumo de cada subtítulo 
do texto. Nele, o aluno procurará resumir de maneira enfática a ideia princi-
pal do texto. É um tipo de resumo, no entanto, a síntese de cada subtítulo e a 
ideia de destacar os pontos fundamentais do texto a diferenciam do resumo 
tradicional. Destaca-se, principalmente, por se construir um instrumento no 
formato de quadro para delimitar o material estudado. 

Quadro esquemático

Título
Resumo...

Subtítulo 

Resumo...

4.8 Videoaula

 Uma forma de aproveitar a tecnologia e 
os materiais disponíveis na internet sobre 
o que se está estudado, as videoaulas en-
contram-se disponíveis no Youtube e em si-
tes específicos. Essa técnica refere-se a uma 
possibilidade de ter uma explicação diferente 
da que você ouviu em sala de aula e rever várias 
vezes uma temática. As videoaulas reforçam o que 
já foi trabalhado pelo seu professor e apresentam al-
gumas vezes exemplos ilustrados e até mesmo em situações 
reais, ajudando na assimilação do assunto. (Sugerimos o site PCI concursos).
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DICA ESPECIAL

■ Exercite o hábito de ler

A leitura é essencial na vida do 
estudante, por meio dela, temos a 
possibilidade de conhecer, refletir, 
questionar e interpretar esse novos 
conhecimentos. Ao praticar esse tor-
nam-se elementos de ligação para 
novos conhecimentos, ao praticar  
esse ato continuamente, a leitura se 
tornará uma atividade natural para o 
estudante. Então, procure ler o que é 
interessante e chame sua atenção, as-
sim, quando for necessário ler o que 
é conteúdo de uma disciplina, essa 
ação será mais agradável. 

Segundo Silva (2011, página 23) “é 
através do ato de ler que o homem in-
terage com outros homens por meio 
da palavra escrita. O leitor é um ser 
ativo que dá sentido ao texto. A pala-
vra escrita ganha significados a partir 
da ação do leitor sobre ela”. 

 A leitura enriquece o vocabu-
lário e a compreensão de mundo do 
estudante, assim, é essencial procu-
rar sempre praticar o ato de ler, não 
visando apenas ser uma ação me-
cânica de ler para decorar, mas para 
entender e compreender a visão do 
autor e a partir da sua escrita, inter-
pretar e refletir, com fundamentação 
na sua experiência e conhecimentos 
de vida.  
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Anexo II – Quadro esquemático

Quadro esquemático

Título

Resumo

Subtítulo

Resumo
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