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SERVIÇO DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇAO 

 

SABER ESTUDAR 

Métodos de apoio ao estudo 

 

 

Em muitos casos de insucesso escolar, a 

causa principal é a ausência de hábitos 

de estudo ou o uso inadequado de 

métodos de estudo. 

Aqui ficam algumas sugestões práticas de 

estratégias que permitem ao aluno tirar 

melhor partido do seu estudo e, deste 

modo, potenciar a sua aprendizagem e o 

seu sucesso escolar. 

 

LOCAL DO ESTUDO 

Um dos fatores que mais originam a falta 

de atenção e concentração é o ambiente 

do estudo. O Ideal é existir um local 

destinado exclusivamente ao estudo. Se 

isso não for possível, será importante que o 

local do estudo tenha as seguintes 

características: 

 

 Confortável, calmo e com boa 

iluminação; 

 

 

 

 Sem elementos de distracção 

(manter desligados: televisão, rádio, 

telemóvel, computador …); 

 

 Ter a mesa de trabalho arrumada e 

organizada 

 Ter perto todo o material necessário 

ao estudo, para evitar interrupções 

 

PLANEAR E ORGANIZAR O ESTUDO 

 

FAZER UM HORÁRIO SEMANAL DE ESTUDO 

 

Registar num horário semanal todas as 

atividades diárias (registo das horas de 

acordar e deitar, das refeições, das aulas, 

das atividades extracurriculares, do tempo 

de lazer e do tempo reservado ao estudo), 

permite ao aluno ter uma maior noção do 

período de estudo e torna-.se mais fácil 

gerir o seu tempo e monitorizar o 

cumprimento das tarefas relacionadas 

com o estudo. 
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PLANIFICAR O MOMENTO DO ESTUDO 

 

O aluno deverá fazer planificar o seu 

período de estudo de acordo com as 

obrigações escolares que terá para cada 

semana.  

“O que tenho de fazer hoje?”  

– TPC’s das disciplinas …; rever a matéria 

das aulas de …; fazer revisões para o teste 

de ... 

“Como vou distribuir as tarefas de estudo?” 

- Começar pela disciplina/matéria que 

mais difícil, deixar para o fim as mais fáceis 

e as que dão mais satisfação estudar.  

 
ORGANIZAR O CADERNO DIÁRIO 

O caderno diário é uma excelente 

ferramenta de estudo. Uma adequada 

articulação do manual escolar e do 

caderno diário, torna-se muito útil ao 

estudo.  

 

 

Serve para … 

 Registar o número da lição, data e 

sumário; 

 Registar e copiar informações e 

exercícios dados pelo professor, 

assinalando sempre o n.º dos 

exercícios e páginas do manual (e 

no manual, assinalar junto aos 

exercícios/matéria, data e n.º da 

lição); 

 Arquivar material de apoio cedido 

nas aulas; 

 Fazer os trabalhos de casa; 

 Marcar datas dos testes de 

avaliação/prazos de entregas de 

trabalhos; 

  Anotar dúvidas que surjam nas 

aulas, ou durante a sessão de 

estudo em casa, para as esclarecer 

junto do professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deve … 

 Estar organizado, com uma 

apresentação cuidada e em dia; 

 Ter letra legível e sem erros; 

 

  No caso de ser um dossiê para 

todas as disciplinas, devem ser 

utilizados separadores para cada 

uma delas. 

 

TIRAR APONTAMENTOS NAS AULAS 

O registo de notas e apontamentos nas 

aulas facilita o estudo posterior em 

casa. 

Como escolher as informações que se vão 

anotar nas aulas? 

Utilizando as seguintes pistas: 

 Tom de voz do professor; 

 Palavras/frases que chamem à 

atenção (“Prestem atenção!”, “Isto 

é importante!”, “Não se esqueçam 

disto”) 
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 Repetição de ideias; 

 Registos no quadro; 

 Indicação expressa do professor de 

que a informação não está no livro; 

 Assuntos que surgem no sumário. 

Como elaborar os apontamentos? 

 

 Tirar notas breves (não se consegue 

escrever tudo o que se ouve). 

 Tentar perceber a matéria (colocar 

dúvidas ao professor). 

 Tomar nota dos registos no quadro 

(esquemas, exercícios, etc.). 

 Escrever pelas próprias palavras 

(excepto informações, citações e 

definições). 

 Utilizar abreviaturas (mas só nos 

apontamentos); 

 Deixar um espaço em branco 

quando se perde uma ideia e 

perguntar depois ao professor ou a 

um colega; 

 Registar o TPC. 

 

ESTRATÉGIAS FACILITADORAS DO 

ESTUDO 

 Ler com atenção o conteúdo de 

um texto 

 Identificar a ideia principal de cada 

parágrafo e a ideia principal do 

texto 

 Clarificar palavras desconhecidas 

através do uso de um dicionário 

 Prestar atenção a mapas, figuras e 

gráficos 

 Utilizar técnicas como: 

 

 

- Sublinhar- 

O sublinhado é útil para salientar 

visualmente o que um texto tem de mais 

importante. Permite reforçar a atenção 

nos elementos principais do texto. Não 

há necessidade de utilizar muitas cores, 

pois isso poderá originar confusão. 

Normalmente um ou dois sublinhados 

por parágrafo é o suficiente. 

 

 

 

- Anotar- 

Anotações na margem do texto, 

podem ser utilizadas para chamar a 

atenção para ideias importantes, 

dúvidas, definições ou conceitos. 

Podem ser feitas com palavras ou 

códigos (pontos de exclamação, 

pontos de interrogação, setas, números 

para enumeração de factos). 

 

- Esquematizar- 

Os esquemas, permitem “arrumar” 

visualmente o essencial de uma matéria 

e estabelecer relações de ideias.  
 

Exemplo de esquemas: 
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- Resumir- 

Para se fazer um resumo, é crucial que 

haja uma compreensão prévia sobre o 

texto e a identificação das ideias 

principais. 

 

Um bom resumo deverá ter as 

seguintes características: 
 

Brevidade: Só conter as ideias 

principais. Os pormenores não são 

incluídos; 

Rigor e clareza: Exprime as ideias 

fundamentais do texto, de uma forma 

coerente e clara e que respeite o 

pensamento do autor. 

Linguagem pessoal: Não se copia 

frases do texto, exprime-se as ideias 

principais por palavras nossas.  

  

Estratégias para disciplinas específicas: 

 

Matemática/Físico-química: 

 

 Ler com muita atenção o enunciado 

dos exercícios, para uma maior 

compreensão daquilo que é pedido; 

 Realização sistemática de exercícios: 

Praticar várias vezes os exercícios de 

matemática, permite melhor 

compreender e apreender cada passo 

necessário para a sua resolução 

 

Línguas estrangeiras: 

 

 Ler, pensar e dialogar na língua 

estrangeira; 

 Não estudar disciplinas de línguas de 

forma consecutiva, para não correr o 

risco de confundir regras gramaticais e 

vocabulário; 

 Treinar e repetir exercícios, de 

forma a integrar vocabulário e 

regras gramaticais 
 

NOS TESTES DE AVALIAÇÃO … 

 

Deve-se: 

 Ser pontual; 

 Não esquecer material necessário; 

 Prestar atenção e respeitar todas 

as indicações do professor; 

 Observar rapidamente o teste 

para melhor gerir o tempo de 

resposta às perguntas; 

 Esclarecer alguma questão com 

o professor antes de iniciar o 

teste; 

 Manter a calma, sabendo 

que se estudou e por isso se 

conhece a matéria; 

 Ter cuidado com a ortografia 

 Começar pelas perguntas 

mais fáceis; 

 Elaborar um rascunho/esquema 

da resposta; 

 Depois de terminar o teste, reler 

tudo o que se escreveu e se 

necessário fazer correções; 

 

_____________________________ 
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