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Por que organizar e planejar uma
ROTINA DE ESTUDOS

Só assistir as aulas não é mais suficiente para garantir 
aprendizagem.

Há uma necessidade de ampliar os estudos, retomando 
conteúdos e fazendo atividades para uma aprendizagem 
mais efetiva.



Aula assistida e
aula estudada

Assistir a uma aula é diferente de estudar. 

A aula auxilia na compreensão de um assunto e 
possibilita tirar as dúvidas que surgirem nos estudos, 

mas o estudo individual é fundamental para a 
aprendizagem duradoura. 

"Aula assistida hoje é aula estudada... Hoje!" 
(PIAZZI, 2008, p. 45). 

o estudo do assunto tratado na aula deve ser 
imediatamente após o término dela, ou ainda no 

mesmo dia, antes de uma noite de sono ou de um 
período de sono prolongado (PIAZZI, 2008).

Oliveira, 2020.



Como organizar
e planejar uma

ROTINA DE 
ESTUDOS



Plano de estudos

Organize os horários semanalmente, 
comece colocando as atividades fixas 
ou com horários definidos, como 
aulas, tarefas. 

Coloque horários para cada atividade,  
comece pelas prioridades. 

Estabeleça momentos para o estudo 
individual (antes e/ou depois das 
aulas). 

Oliveira, 2020.



Crie uma rotina

Tente manter os mesmos horários 
para as mesmas atividades. 

Nas primeiras semanas pode ser 
mais difícil, mas depois o corpo 

acostuma e fica mais fácil.

Oliveira, 2020.





Organizando o ambiente de estudo

Escolha o local mais adequado para estudar.

Informe às pessoas da casa que naquele momento
você estará estudando e não deseja ser
interrompido(a).

Deixe os aparelhos eletrônicos desligados, a não
ser que consiga utilizá-los exclusivamente como
ferramenta de pesquisa.

Oliveira, 2020.



Materiais de estudo

Mantenha sobre a mesa apenas o material
necessário para os estudos.

Evite distrações e interrupções para pegar água,
lanche e chimarrão. Antes de começar os
estudos, se possível, preparar um lanche,
chimarrão, café ou água.

Procure uma postura confortável mas não muito
relaxada para estudar. Isso evita dores no corpo
por má postura ou sono.



Avaliação e trabalhos

Inclua datas de avaliação e prazos de 
entrega de trabalhos no cronograma de 

atividades fixas.

Não deixem para estudar somente no final 
do período.

Inclua no cronograma de estudos um 
tempo para revisar suas anotações e 

retomar conteúdo.
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Onde procurar ajuda?

COAP— Coordenadoria de Apoio Pedagógico
Fone: (53) 21231127
Email: pl-coap@ifsul.edu.be

COAE—Coordenadoria de Apoio Estudantil
Fone: (53) 21231062
Email: pl-coae@ifsul.edu.br


