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Dicas de estudo 
Material elaborado a partir da palestra da Psicopedagoga 

Andréia Gonçalves  

 

Onde estudar? 
De preferência não na cama, pois ao deitarmos, nosso cérebro entende (porque foi 
ensinado assim) que devemos relaxar para dormir. Assim, a cama é um lugar que nos 
dá sono e, portanto, não é o local mais apropriado para estudarmos. 

 

 

Quando estudar?  
É sempre melhor e mais proveitoso estudar perto da explicação dada pelo professor do 
que perto das provas. O cérebro grava melhor as informações quanto mais próximas 
elas estiverem temporalmente. 

 

 

Lembre-se: 
Quanto mais submetermos nosso cérebro às informações, mais ele terá capacidade de 
resgatá-las posteriormente. Por isso, sempre é positivo retomar os conteúdos 
estudados diversas vezes e sob diversas formas. 

Fazer sempre anotações durante as aulas ajuda o cérebro a reter e resgatar as 
informações quando necessário. 

Expectativas: se já iniciamos o estudo de alguma matéria pensando que é muito 
difícil ou que não vamos aprender, de fato condicionamos nosso cérebro a entender 
que é difícil e, geralmente, não aprendemos mesmo. 

Devemos sempre fazer primeiro as coisas que precisamos fazer, as nossas tarefas. Só 
depois é que podemos ir para a recompensa. 
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Algumas Técnicas: 
 Estabelecer metas - Técnica do Checklist: “O quê de fato eu preciso 

saber?”. Antes de começar a estudar, é bom escrever tudo o que é preciso saber 
sobre aquela matéria até o final do estudo, em forma de uma pequena lista. 
Conforme o estudo vai progredindo, ir marcando as metas que já foram 
cumpridas. 
 
Exemplo:     
 
 Biologia: 

Células Haploides e Diploides  () 
Cromossomos () 
Cromossomos Homólogos (   ) 
Genes (   ) 
Genes alelos (   ) 
... (   ) 

 
 

 Leitura isolada: ao ler um livro ou apostila, utilizar uma régua ou folha de 
papel para isolar a informação. Assim, isolamos a linha que está sendo lida e 
garantimos menos estímulos ao cérebro, que, por sua vez, pode se concentrar 
mais na informação e aprender melhor de forma mais eficiente. 
 
Exemplo: 
 

 
 

 Técnica do arco-íris (para fazer resumos):  separar canetas marca-texto 
de duas cores diferentes ao começar a leitura de um texto. Sublinhar de uma 
cor (amarelo, por exemplo) todas as informações consideradas muito 
importantes, naquele texto, para a compreensão da matéria. Sublinhar de 
outra cor (verde, por exemplo) tudo que é considerado de média importância. 
O resumo deverá ser feito após a leitura, apenas contendo as informações 
sublinhadas de amarelo, ou seja, as destacadas como mais importantes. 
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Exemplo: 
 

 
 

 Técnica do Esqueleto (para fazer resumos): pegar uma folha de papel e 
montar um esqueleto apenas com os títulos e subtítulos da matéria que está 
sendo estudada (é possível retirar estas informações do livro, do caderno, dos 
polígrafos, dos slides). Após feito o esqueleto, completá-lo com as informações 
principais que ilustrem cada título/subtítulo. É recomendável utilizar bastante 
cores (para auxiliar quem é mais visual) e/ou gravar uma explicação do 
esqueleto para ouvir depois (para auxiliar quem é mais auditivo). 
 
Exemplo:  
 
 
 
 
 
 
 

 Teia de Aprendizagem: colocar no centro de uma folha o nome/título do 
conceito ou conteúdo que está sendo trabalhado. Puxar flechas com principais 
explicações, palavras que auxiliem no entendimento do conceito/conteúdo. 
Retomar em casa para estudar e, se necessário, se deter mais sobre cada ponto 
escrito em cada flecha. 
 
Exemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fenômenos 

Ondulatórios 

Reflexão 

Refração

ão 

Difração 

...  

Guerra Fria 

Bipolarização Conflito Ideológico 

Corrida Armamentista ... 
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 Flash Cards: comprar pequenas fichas pautadas. Em cada uma, colocar o 

título de algum conceito/conteúdo de um lado e, do lado oposto, a explicação 
daquele conceito/conteúdo. Esta técnica é ótima para quem é visual e 
cenestésico, pois é possível levar os cartões na mochila e ler ao longo do dia em 
diferentes momentos. Para os auditivos, os cartões podem ser lidos e gravados. 
Assim, é possível ouvir algumas vezes ao dia. 

Exemplo: 

 

 
 

 Mapas mentais: utilizar flechas para associar as informações, pois isso auxilia 
na hora de acioná-las. 
 
Exemplo: 
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 Técnica Vade Mecum: ao ler um material ou fazer exercícios, escolher três 
cores de post-it ou de caneta para classificar as informações lidas ou exercícios 
realizados. Assim, por exemplo, exercícios fáceis serão classificados com a cor 
verde; exercícios médios com a cor amarela e exercícios difíceis com a cor 
vermelha. Ao retomar os estudos, ir direto para as cores vermelhas, seguidas das 
amarelas, já que estes serão exercícios ou informações que precisarão de maios 
atenção e esclarecimentos. Sempre que um exercício ou informação difícil for 
esclarecido e entendido, basta mudarmos a cor que o classifica, passando para 
verde, por exemplo. 
 
Exemplo: 
 

 
 

 Gravação de voz: em qualquer momento ou técnica auxilia muito quem é 
auditivo. 
 

 Técnica do Espelho/janela: boa para matérias nas quais é necessário fazer 
exercícios. Utilizar uma caneta de quadro branco para fazer os exercícios em pé 
no vidro da janela ou em algum espelho. Isso garante movimento ao cenestésico 
e o auxilia a compreender a informação. O visual também se beneficia. O 
auditivo pode falar enquanto resolve o exercício. O mais importante nesta 
técnica é sempre sinalizar as partes de qualquer equação que são mais propícias 
a sofrerem erros por falta de atenção (ex. mudança de sinal na equação ou 
troca de unidade de grandeza ao final do cálculo). 
 
Exemplo: 
 

 


