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DICAS PARA OS
ESTUDOS REMOTOS



Todo novo momento exige de
nós adaptações,

pensando nisso o NAP organizou
algumas dicas que podem te

ajudar nesse
processo!

 



DISCIPLINA

DO ESTUDO

“Disciplina é liberdade...”

Renato Russo



Tenha horários definidos para estudar, ou seja: organize um cronograma
semanal de estudo;

Planeje-se para não deixar que todas as tarefas fiquem acumuladas para o dia
seguinte;

Aproveite o tempo disponível e aprenda a hierarquizar prioridades, sem nunca
deixar de lado todos os outros domínios da vida, além da vida de estudos;
defina horários para dedicar-se ao estudo, leitura, revisões de aulas e cumprir os
horários definidos; 

Faça um cronograma de estudos, defina horários para estudar cada matéria, a
partir do grau de exigência e dificuldade de cada uma;

Rever aulas é uma estratégia que facilita a apreensão de conteúdos: escrever,
reler, refletir, pensar.
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ESTABELEÇA SEUS OBJETIVOS A CURTO E LONGO PRAZO

São várias as necessidades de
estudo, que vão desde fazer um

trabalho até conseguir um melhor
desempenho naquela matéria que
você não tem se saído tão bem.

Para te ajudar na organização do
seu cronograma, defina quais são
os objetivos de curto e longo prazo.
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É  muito  importante  deixar  o  ambiente  sempre  l impo  e  organizado ,

não  importa  a  cara  que  ele  tenha .

 

Não  dá  para  estudar  direito  deitado  na  cama ,  certo? Por  isso  a  dica
aqui  é  ter  uma  mesinha  para  os  estudos ,  em  um  lugar  arejado  e
silencioso .

                      

 

O  essencial  na  hora  de  estudar  é  você  l iberar  a  sua  mesa .  Se  não
estiver  usando  um  dado  objeto ,  t ire-o  da  mesa  e  guarde-o ,  quanto
menos  coisas  te  atrapalhando ,  melhor .  Organização  é  alma  do
negócio !

 

Ter  um  calendário  é  muito  importante  para  os  estudos .  Sendo  assim ,

monte  um  calendário  de  estudos ,  coloque  na  parede ,  enfeite-o    e
escreva  todas  suas  tarefas  da  semana .  Organizar  e  detalhar  suas
tarefas  torna  tudo  mais  objetivo ,  só  não  esqueça  de  ser  realista  de
acordo  com  o  que  você  pode  fazer  em  cada  dia .



COLOCAR LEMBRETES
E DIVISÕES COM

CORES TORNA TUDO
MAIS FELIZ

Usar uma cor para cada objetivo

(revisão, lembrete, estudar mais). 

 

Você só tem que usar sempre as

mesmas cores para o mesmo objetivo e

quando você menos esperar as cores

vão te ajudar  a memorizar as coisas que

você precisa.



 

Frases motivacionais: Sabe aquela frase do seu filme preferido ou então daquela música
que sempre te motiva? Então, pegue uma folha, um quadrinho e escreva ela para te dar uma
energizada nos tempos mais difíceis.



SIGA A SUA
ROTINA DE
ESTUDOS À
RISCA

Você dedicou um tempão fazendo uma rotina
realmente produtiva, não é mesmo? Então, não
caia na ilusão de que ficar em casa é sinônimo
de descansar.
O ideal é seguir o seu  cronograma  à risca,
mas é claro que ele deve ser adaptado à sua
nova realidade. Se você tem mais tempo, que
tal redistribuir as matérias e a quantidade de
tempo que você estipulou para cada assunto?
Isso pode te dar uma vantagem em relação
àqueles que ao invés de continuarem
estudando, vão levar a quarentena como se
fossem férias!!



O dia tem 24 horas e, nesse espaço de tempo,

precisamos realizar algumas tarefas
fundamentais, além de garantir a qualidade

de vida. Ter uma alimentação saudável,
praticar atividades físicas, divertir-se e ter

uma boa noite de descanso são
fundamentais para que o nosso organismo

esteja preparado a desempenhar, com
qualidade e melhor rendimento, os estudos!



USO RACIONAL

DO TEMPO

Para fazer um bom uso do seu tempo é

fundamental que coloque no papel suas

atividades e tire aquela sensação de

estar fazendo muito ou estar fazendo

pouco. Tenha certeza de quanto tempo

tem para cada coisa e viva a cada

momento de forma intensa, assim

evitará o estresse e a ansiedade às

vésperas das provas



 

 

 

Respeite o seu tempo de adaptações, não se compare com amigos

ou colegas.

 

Estabeleça metas próprias e que são possíveis diante da sua

realidade.

 

Busque o autoconhecimento para aceitar-se cada vez mais e

trabalhar a seu favor!

IMPORTANTE!

Conte com a gente para  o que precisar. Estamos oferecendo apoio
psicológico via "atividade remota". Para agendar envie email para

maria.nakasu@fmit.edu.br.


