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O meu perfil de estudante – pontos fortes e fragilidades 

Assinala cada afirmação com um X conforme a tua realidade. 

PERFIL DE ESTUDANTE V F 

1. A escola é, para mim, sinónimo de bem-estar.   

2. Considero que, estudando, consigo obter bons resultados.   

3. Ainda não defini objetivos para o meu futuro.   

4. Preocupo-me com os resultados escolares.   

5. Interesso-me por aprender.   

6. Quando tenho negativa, fico completamente desanimado(a).   

7. Só falto às aulas, quando estou doente.   

8. Estudo porque não quero que os meus pais se aborreçam comigo.   

9. No dia a dia, não é preciso aplicar aquilo que aprendo na escola.   

10. Estudar permite-me alcançar uma boa situação ao nível económico e social.   

11. Inicio e termino o ano letivo com igual entusiasmo.   

12. Estudo porque detesto que os outros me ultrapassem.   

13. Tenho um local próprio para estudar.   

14. É essencial a aparelhagem para conseguir estudar.   

15. Sou constantemente interrompido por familiares e amigos.   

16. Tenho fotografias e posters no meu local de estudo.   

17. Estudo de costas para a luz para não me encandear.   

18. Durmo cerca de 8 horas por dia.   

19. Quando não faço os trabalhos de casa, copio-os pelos colegas melhor preparados.   

20. Estudo, mesmo quando estou cansado.   

21. Antes de iniciar uma sessão de estudo arrumo a mesa de trabalho.   

22. No início do ano letivo, elaboro um horário de estudo.   

23. Estudo menos de 8 horas por semana.   

24. Consulto o dicionário com frequência.   

25. Quando começo a estudar não faço interrupções.   

26. Estudo cerca de 2 horas por dia.   

27. Costumo sair com os amigos.   

28. Preparo os testes na véspera.   

29. Sou assíduo e pontual.   

30. Coloco questões quando não compreendo a matéria.   

31. Quando leio um texto não o sublinho para não estragar o livro.   

32. Costumo fazer esquemas da matéria.   

33. Faço resumo dos textos que leio.   

34. Dedico algum do meu tempo à leitura.   

35. É habitual falar de livros com os meus amigos/colegas.   

36. Tenho dificuldades em encontrar determinadas matérias nos livros.   

37. Quando falo tenho de repetir para que os outros me compreendam.   

38. Não utilizo gíria na aula nem nos trabalhos.   

39. Ao falar, tenho o hábito de gesticular muito.   

40. O nervosismo prejudica a minha dicção.   

41. Não interrompo os meus colegas quando estão a falar.   

42. Tenho facilidade em memorizar a matéria.   

43. Esqueço-me de coisas que me contaram.   

44. Concentro-me com facilidade nas tarefas propostas.   

45. O meu ambiente familiar permite-me concentração no estudo.   

(Poderás encontrar a correção no SPO (Sala 22)) 
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Os meus Pensamentos, só eu sei! 

As afirmações que se seguem referem-se a pensamentos que podes ter em relação ao teu estudo. 

Observa quais as que mais se aplicam a ti e identifica-as com um X! 

 1. Não vou estudar porque isso não me vai ajudar em nada. 

 2. Quanto mais estudo, piores são as minhas notas. 

 3. É confiar na sorte! 

 4. Estudar é chato! 

 5. Se nunca hei-de perceber a matéria, logo não estudo. 

 6. Não sei como estudar! 

 7. Nunca fui bom/boa aluno/a não era agora que o ia ser. 

 8. Acho que não tenho capacidades para estudar. 

 9. Não estudo porque não gosto dos professores. 

 10. Para quê estudar algumas disciplinas se os professores não vão com a minha cara. 

 11. Se é para decorar matérias, isso não é comigo, logo não estudo. 

 12. Para ter boas notas não é preciso estudar, basta prestar atenção nas aulas. 

 13. Só estudo às disciplinas que gosto. 

 14. Se os meus amigos não estudam, porque é que eu vou estudar? 

 15. Não estudo porque sei que vou copiar. 

 16. Nunca tive “jeito” para fazer contas. É de família. 

 

 

O teu desempenho resulta do teu 

comportamento, do teu esforço e atitude! 

Confia em ti e não na sorte! 
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As minhas fragilidadAs minhas fragilidadAs minhas fragilidadAs minhas fragilidades “à lupa” nas diferentes disciplinases “à lupa” nas diferentes disciplinases “à lupa” nas diferentes disciplinases “à lupa” nas diferentes disciplinas    
 

Principais Dificuldades 
Diagnosticadas 

Disciplinas 

        

1 - Dificuldades de expressão oral         

2 - Dificuldades de expressão 
escrita. 

        

3 - Dificuldades na aquisição e 
relacionamento de conhecimentos. 

        

4 - Dificuldades na compreensão e 
interpretação de ideias. 

        

5 - Dificuldades na  aplicação  de 
conhecimentos. 

        

6 - Falta de 
atenção/concentração 

        

7 - Falta de hábitos / métodos de 
trabalho e organização. 

        

8 - Falta de empenho na 
realização dos trabalhos de 
casa. 

        

9 - Falta de assiduidade/ 

pontualidade. 

        

10 - Fraca participação na sala de 
aula. 

        

11 - Ausência de material escolar         

12 - Dificuldades no 
relacionamento com colegas 
e/ou professores. 

        

13 - Pouca persistência, 
envolvimento 

        

14 - Pouca autonomia.         

15 - Falta de iniciativa.         

16 - Ausência de  espírito crítico.         

17- Poucas aspirações sociais, 
culturais e /ou profissionais 

        

18 - Comportamento perturbador.         

19 - -Interesses divergentes dos 
escolares. 
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Avaliação dos Materiais, Ambiente de Trabalho e Hábitos de Estudo 
 

 

  
 

Inspeção aos meus cadernos escolares 

Caraterísticas 
 

Observações 

Estado exterior do caderno    

Asseio (limpeza) do caderno    

Caligrafia (forma da letra, desenho da letra)    

Ortografia (conjunto de regras gramaticais para escrever corretamente)    

Escrevo sobre as linhas    

Escrevo dentro das margens    

Desenhos relacionados só com as matérias    

Desenhos/garatujos sem sentido pelo caderno    

Folhas dobradas/rasgadas    

Deixo uma ou duas linhas entre cada matéria    

Existem grandes espaços desaproveitados    

Separação das lições (aulas)    

Registo de apontamentos    

Registo de trabalhos de casa    

Correção dos exercícios (com outra cor ou espaço)    

Utilização de esferográfica/lápis    

Sublinhados com significado    

Títulos destacados (ou sublinhados)    

Mistura de matérias de outras disciplinas    

Sei consultar o meu caderno diário    
 

O Serviço de Psicologia e Orientação dispõe ainda de instrumentos técnicos que te ajudarão a 

descobrir mais sobre a Forma Como Estudas: 

Questionário de Hábitos de Estudo (ITECA) ou 

Questionário de Atribuições de Sucesso e Insucesso em Situações Escolares (ASISE). 

 

"Aprender supõe ter a capacidade de documentar as aulas, as leituras realizadas, as dúvidas, 

os debates feitos em classe e as tarefas." Fernando José de Almeida 
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Exame ao meu Ambiente de Estudo e Gestão do Tempo 

Saber escolher e organizá-lo corretamente, conhecendo as 

nossas fragilidades acima de tudo, tem impacto diretamente na 

qualidade da aprendizagem de sucesso! Da mesma forma saber 

gerir o nosso tempo é essencial para honrar os nossos 

compromissos escolares e pessoais. 

 

Usa a seguinte escala de 1 a 4 para indicar se as frases se aplicam a ti: 

(1) Nunca (2) Às vezes (3) Frequentemente (4) Sempre 

Sê o mais honesto possível. No fim, soma os valores para cada aspeto. 

Os valores mais baixos indicam aspetos que deverás trabalhar prioritariamente. 

 

LOCAL DE ESTUDO  

Tenho um local próprio para estudar.  

Gosto do meu local de estudo.  

O meu local é calmo e silencioso.  

Tenho tudo o que preciso para estudar ao meu dispor.  

O meu local de estudo tem estímulos distratores (televisão, telemóvel, janelas para a rua…).  

É frequente ser interrompido (pessoas, atender telefonemas, ajudar dependentes…).  

TOTAL  

 

GESTÃO DO TEMPO  

Chego às aulas e a outros compromissos a tempo.  

Dedico tempo suficiente para cada disciplina.  

Estabeleço os meus horários de estudo e sei os objetivos que quero atingir com esse tempo.  

Escrevo listas de coisas de que necessito diariamente.  

Evito atividades paralelas que me desviem no meu plano de estudo diário.  

Estudo para todas as disciplinas com devida antecipação.  

TOTAL  

 

 

 

 



 

                                                                                            

Serviço de Psicologia e OrientaçãoServiço de Psicologia e OrientaçãoServiço de Psicologia e OrientaçãoServiço de Psicologia e Orientação    

   

 

Se melhor quero estudar é prudente Planificar. 

Aqui ficam algumas orientações para ti 

 

Antes de te dedicares ao estudo é importante te 

distraires – realizar um desporto leve ou 

atividades lúdicas. 

 

Fazer uma revisão das matérias das aulas no 

mesmo dia – evitando acumular as matérias e ao 

estudar o conteúdo no mesmo dia, fará com que o 

cérebro entenda que aquilo é importante e o 

memorize mais facilmente. 

 

Divisão do tempo: Por cada 30 a 40 minutos para cada disciplina reserva cerca de 10 minutos de 

intervalo entre elas, nomeadamente, nas tarefas que requeiram memorização. 

 

Nos intervalos de estudo não deves ligar ou verificar os equipamentos tecnológicos (televisão, 

telemóveis, tablets..). Aproveitar apenas para beber um copo de água, ir até à janela, ao WC… 

 

Sequência das disciplinas para estudo: De início o estudo das disciplinas de maior dificuldade, em 

seguida as intermédias e, por último, as que tens menos dificuldades. 

 

Não estudar disciplinas de temáticas semelhantes seguidas, por exemplo, Matemática seguida de 

Físico-Química, ou História seguida de Geografia ou Francês seguida de Inglês. 

 

Os TPC devem ser feitos antes de iniciar o estudo, pois de outro modo, o pensamento de que 

ainda não estão feitos irá desviar a tua atenção do estudo. 

 

Elaborar horários possíveis de serem cumpridos por ti e 

afixá-los no local de estudo, cadernos, frigorífico! 
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Proposta de Escala de Estudo Semanal – distribuição horária 

(exemplo para um aluno do 3.º Ciclo - 7.º Ano de escolaridade) 

Horário 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

17:30 – 18:00 Percurso Escola → Casa 

18:00 – 18:20 LANCHE e Recreação  (20 min) 
18:20 – 18:45 Fazer os T.P.C. Fazer os T.P.C. Fazer os T.P.C. Fazer os T.P.C. Fazer os T.P.C. 

 

18:45 – 19:30 

 

Matemática 

 

Português 

 

Físico Química 

 

Português 

 

Matemática 

 Pausa 10 min Pausa 10 min Pausa 10 min Pausa 10 min Pausa 10 min 

19:40 – 20:00 Francês Geografia História E.V./E.T./T.I.C. Ciências 
Naturais 

 Pausa - JANTAR 

 
 
 

20:50 – 21:15 

Revisão de 

matérias para o 

dia seguinte 

Preparar 

material para o 

dia seguinte 

Revisão de 

matérias para 

o dia seguinte 

Preparar 

material para 

o dia seguinte 

Revisão de 

matérias para o 

dia seguinte 

Preparar 

material para o 

dia seguinte 

Revisão de 

matérias para 

o dia seguinte 

Preparar 

material para o 

dia seguinte 

 

Atividades 

Lúdicas 

 Atividades Lúdicas 

 

NOTAS 
IMPORTANTES 

Considerar que o cronograma de estudo pode ser alterado: 
a) por exemplo, altura de realização de testes de avaliação, 
b) de acordo com circunstâncias particulares da vida pessoal/familiar do estudante. 
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  EESSCCAALLAA  DDEE  EESSTTUUDDOO  SSEEMMAANNAALL  ––  DDIISSTTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO  HHOORRÁÁRRIIAA  

 

Dias 
Horas 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

09:00        

10:00        

11:00        

12:00        

13:00        

14:00        

15:00        

16:00        

17:00        

18:00        

19:00        

20:00        

21:00        

22:00        

23:00        

24:00        

Nota: Os minutos devem ser definidos por ti, de forma responsável e de acordo com as tuas necessidades. 

 

Plataformas Colaborativas de Aprendizagem 

são também uma boa forma de Aprendizagem “a partir do sofá”! 

Eis alguns link´s que te poderão guiar:  

https://www.escolavirtual.pt/ https://www.fccn.pt/ https://dreamshaper.com/pt/ 
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Constrói a tua “Cábula das DúvidasCábula das DúvidasCábula das DúvidasCábula das Dúvidas”””” para anotares as matérias que ainda não compreendeste! 

Data Disciplina Dúvida/s Local 
(Livro, página, vídeo…) 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

   

 

 

 

QQUUAANNDDOO  EESSTTIIVVEERREESS  CCOOMM  OO  TTEEUU  PPRROOFFEESSSSOORR,,  NNÃÃOO  HHEESSIITTEESS,,  PPEERRGGUUNNTTAA!!    
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Organização e transformação da informação (concentração, técnicas de memorização, apontamentos) 

 

Os métodos e hábitos de estudo começam a ser trabalhados muito cedo na escolaridade 

com o objetivo de aumentar a autonomia e melhorar as competências de estudo. São 

competências importantes para ter sucesso na aprendizagem, que facilitam a adaptação ao ensino 

e mais tarde, as capacidades de organização e autodisciplina contribuirão para o desempenho no 

local de trabalho. Para tal, não basta fazer os TPC, nem chega ouvir as aulas para se obterem bons 

resultados. A dedicação diária é decisiva para transformar boas rotinas em excelentes hábitos! 

 

Diz-me Concentração, como estás tu!? – Assinala as tuas respostas e depois realiza a tua análise 

1. Tenho dificuldade em concentrar-me quando… 
  

a) há ruído   

b) durmo mal   

c) como pouco   

d) estou pressionado   

e) os assuntos não me interessam   

f) tenho que fazer uma nova aprendizagem   

g) tenho de resolver tarefas sozinho   

h) tenho de resolver tarefas em grupo   

i) tenho de resolver problemas de matemática   

j) tenho de me expressar por escrito   

k) tenho de falar em público   

l) outros casos (indicar qual)   

 

2. Tenho dificuldade em concentrar-me porque… 

  

a) não tenho privacidade   

b) tenho sempre preocupações   

c) sou inseguro   

d) tudo me interessa   

e) os assuntos não me interessam   

f) outros casos (indicar qual)   
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3. Quando preciso de me concentrar (o que faço)… 

  

a) procuro um sítio sossegado   

b) falo do assunto com alguém   

c) faço desenhos   

d) pratico desporto   

e) oiço música   

f) pratico jardinagem   

g) faço tarefas domésticas   

h) dou um passeio   

i) leio um livro   

j) outros casos (indicar qual)   

 

 

 

 

 

Quando nascemos o nosso tempo de concentração é como nós pequeno… Com o 

crescimento esse tempo vai aumentando e somos cada vez mais capazes de estar focados e fazer 

mais aprendizagens… 

Claro que não aprendemos todos da mesma forma, cada um de nós tem o seu próprio ritmo 

de aprendizagem e podes aprender como manter o foco por mais tempo adotanto as estratégias 

positivas de autocontrole. 
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Estratégias para desenvolver a concentração: 
   

☺ Usa as aulas para entender as matérias e tirar dúvidas 

☺ Desliga todos os aparelhos electrónicos durante as horas de estudo 

☺ Antes de iniciar o estudo, deves comer algo, vestir roupa confortável e ir à casa de banho 

☺ Estuda num local organizado e sossegado – na mesa apenas o necessário (livro(s), caderno, 

caneta/lápis e borracha. Longe de janelas, com boa luminosidade, temperatura ambiente 

confortável e sentado confortavelmente. 

☺ Não basta ler: é importante escrever! E escrever à mão. 

☺ O que colocar no papel para estudar: Fazer resumos e esquemas da matéria de fácil consulta, 

é preciso ser conciso e abordar os pontos principais das matérias. 

☺ Estudar sozinho - A melhor dica e é explicar a matéria para si mesmo. Ao estudar em grupo 

dispersamo-nos em conversas; estudar em grupo é útil apenas depois de já ter estudado 

sozinho e verificar as próprias dúvidas. 

☺ Utilizar marcadores de cores diferentes, ou post-it coloridos… facilita o selecionar e encontrar 

as matérias desejadas. 

☺ Música? Só em línguas que não entendas – desabituar de ter música pode ser difícil, mas opta 

então por música num idioma desconhecido (se não perceberes, a concentração quanto à letra 

será menor e por conseguinte mais concentração nas matérias de estudo). 

☺ Respeita o teu tempo – Se és mais produtivo à tarde, deixa para estudar as matérias mais 

difíceis nesse período. Quando sentires que a concentração está baixa, faz uma pequena pausa, 

saia do local de estudo e depois volta. Manter intervalos regulares é fundamental – e a 

frequência vai depender do teu ritmo. Comer e beber, ir ao quarto de banho antes do estudo é 

também fundamental. 

☺ Tem uma programação organizada, mas que seja flexível – usa quadro/tabela para organizar 

as tuas tarefas e respeite-a! Mas faz programações realistas para não desanimar. Definir o que 

estudar, como o fazer e considerar que pode ter outras atividades extra (futebol, 

voluntariado…). 

☺ Faz as tuas refeições corretamente e respeita o tempo de sono – coloca o telemóvel longe da 

tua mesinha de cabeceira e desliga a televisão! 

 



 

                                                                                            

Serviço de Psicologia e OrientaçãoServiço de Psicologia e OrientaçãoServiço de Psicologia e OrientaçãoServiço de Psicologia e Orientação    

   

 

 

Técnicas de Memorização 

 

Durante o período dedicado ao estudo estarás a realizar esforço focado onde deverás fixar 

datas, fórmulas, conceitos, factos, dados e regras, para os usares mais tarde nos testes ou ainda na 

articulação para outras aprendizagens. Segue atentamente algumas técnicas de memorização que 

te ajudarão a maximizar a tua memória e melhorar a qualidade da informação no teu cérebro: 
 

� Utiliza TODAS as tuas memórias – O nosso cérebro trabalha essencialmente com três tipos 

de memória: a visual, a auditiva e a sinestésica. Seguem alguns exemplos: 

Memória Visual Memória auditiva Memória sinestésica 

Procura assimilar o conteúdo 
estudado com imagens, por 
exemplo, podem ser as imagens 
da própria matéria. 

Ao reler textos ou “ler” esquemas 
fá-lo em voz alta e divertida, 
acionando este tipo de memória e 
melhor recordarás a matéria. 

Quando realizares a leitura em 
voz alta, faz movimentos com o 
corpo ou gesticula com as mãos, 
por exemplo demonstrando a 
articulação das matérias. Outra 
sugestão para memorizar é 
explicar o conteúdo para outras 
pessoas, circulando no espaço. 

 

 

� É importante respeitar a “ordem sequencial das gavetas do saber” 

 

 

 

 

1 - Motivação / Interesse 
Estar disponível para 
aprender as matérias 

2 - Compreender / Selecionar 
Perceber a informação 
essencial a memorizar e 
relacioná-la com os 
conhecimentos anteriores 

3 - Estruturar / Organizar / Visualizar 
Depois de bem compreender, fazer esquemas, resumos, 
sublinhar, criar temas… tudo o que possas usar para criar 

imagens das matérias 4 - Repetir, repetir, repetir as 
matérias 

Leitura silenciosa, leitura em voz alta, 
leitura entoada… sozinho ou 
com público (os teus pais, teus 

irmãos…) 

5 - Revisão, reler, recordar  
Fazer revisões regulares das 
matérias quer tenhas testes ou 
não irá facilitar a memorização e 
recordar-te-ás mais facilmente 

em qualquer momento de 

avaliação seja oral ou por escrito 
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� Escreve, com papel e caneta, o que precisas memorizar – Ao escrever a tua memória visual e 

sinestésica operacionalizam vários compartimentos explorando palavras, expressões, experiências, 

comparando, associando, incluindo, excluindo e selecionando o que pode ser utilizado no texto. 

Teclar não tem o mesmo efeito!  

� Inventa acrónimos e acrósticos – estes permitem-te selecionar e focar matérias de forma 

divertida, por exemplo, OVNI - Objecto Voador Não Identificado; INEM – Instituto Nacional de 

Emergência Média ou ainda ATL – Ateliê de Tempos Livres. Já os acrósticos são um conjunto de letras 

iniciais (ou não) de palavras que são lidas no sentido vertical e que podes utilizar para resumir 

matérias ou reunir conceitos, por exemplo:  

        H O N R A    

       L I B E R D A D E 

  G U E R R A S        

        T E M P O    

       M O R T E     

        R A C I S M O  

D E M O C R A C I A       

 D I N A S T I A S       
 

� Palavras complexas, usa sinónimos – é mais fácil memorizar se conseguires compreender as 

palavras do conteúdo, assim por exemplo: troca a palavra “retrocesso” por atraso, “profilático” por 

prevenção entre outros… 

� Um tom de voz divertido – utiliza um tom de voz expressivo, agradável e adequado às matérias 

que estiveres a (re)ler, dessa forma a tua memória vai criar um registo mais interessante e se vires 

bem… uma pessoa a falar sempre no mesmo tom dá-te sono… 

� Não comas as palavras – pronuncia bem as palavras no teu estudo, é importante que a tua 

memória não crie “palavras comidas” que comprometam a tua compreensão e futura recordação 

das matérias nos momentos de avaliação. 

� Selecionar ou criar palavras-chave para representar os factos/matérias a serem lembrados 

� Dividir um texto longo – dividi-lo em unidades lógicas (encontrar palavras-chave) e memorizar 

cada uma delas separadamente. 

� Criar um método criativo que “controle” o imprevisto – quando tens muitas datas, formulas ou 

conceitos para memorizar, experimenta utilizar cartões: escreves a palavra/fórmula/data num lado 

do cartão e no outro lado o seu significado.  

� Pede a um familiar ou amigo que te faça perguntas sobre as matérias – ao mesmo tempo 

estás a trabalhar (e controlar) a ansiedade que te pode “assaltar” nos testes de avaliação.  
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Propostas de Propostas de Propostas de Propostas de Estratégias Educativas para potenciar o Estratégias Educativas para potenciar o Estratégias Educativas para potenciar o Estratégias Educativas para potenciar o meu meu meu meu estudoestudoestudoestudo    

 
Estratégias Educativas 

 

 

DISCIPLINAS 

          

1- Participar mais oralmente nas aulas.           

2- Realizar com maior frequência exercícios 

práticos de expressão escrita. 

          

3- Aumentar o tempo de leitura.           

4- Praticar mais exercícios de 

atenção/concentração. 

          

5- Elaborar materiais específicos que me ajudem a 

superar dificuldades. 

          

6- Incentivar os meus métodos de trabalho e 

organização (p.ex: mais tempo de estudo) 

          

7- Treinar o raciocínio lógico / abstrato.           

8- Atribuir mais tempo para realizar as minhas 

tarefas. 

          

9- Fazer mais trabalhos de pesquisa           

10- Reforçar o meu controle sobre os  trabalhos de 

casa. 

          

11- Ser mais assíduo e pontual           

12- Ser mais iniciativa nas aulas           

13- Estimular as diferentes memórias: 

auditiva, visual e a esquemática 

          

 

A magia só acontece nos filmes… 
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Apontamentos 
 

 

Esta é provavelmente a fase da tua vida em que iniciarás uma prática que utilizarás durante 

muito tempo… fazer apontamentos. E quanto mais cedo adquirires esse hábito, melhor. Fazer 

apontamentos sobre o que se está a ouvir ou a visualizar é um hábito importante para conseguires 

reunir o máximo de informação. Os bons apontamentos são:  
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 Quando deves fazer os teus apontamentos? 

A hora certa para começares a construir os teus apontamentos és 

tu que decides. Aqui ficam algumas sugestões: 

� Antes de iniciar a aula, deves tirar os teus apontamentos 

sobre a matéria que está a ser dada, abrindo o manual 

escolar e com o respetivo caderno da disciplina; 

� Enquanto o professor está a rever a aula anterior ou 

quando faz um resumo da aula a iniciar; 

� No momento em que o professor está a atribuir os 

trabalhos de casa ou a distribuir os trabalhos de grupo; 

� Quando o professor está a dar a aula ou ainda a falar 

sobre os temas da aula; 

� Durante as discussões promovidas pelo professor na aula; 

� Ao longo da visualização de um documentário, filme, ou apresentação feita por colegas… 

� Ao ler o manual escolar ou durante as tuas aulas de apoio/explicações; 

� Quando estás a estudar (sozinho ou em grupo). 

 

Como sabes o que deves registar nos teus apontamentos? 

Os professores podem dizer as informações a registares nos teus 

apontamentos… Mas também podes utilizar algumas pistas: 

� Presta atenção ao tom de voz do teu professor – quando se eleva a 

voz pode ser para destacar a informação relevante; 

� Expressões como “Prestem atenção!”, “Isto é importante!”, 

“Lembrem-se disto”, mas também os gestos ou expressões faciais; 

� Se o professor repete uma ou mais ideias de forma constante; 

� Os exemplos dados pelo professor para explicar a matéria; 

� O tempo dedicado ao um determinado tema da matéria; 

� Os registos/esquemas que o professor faz no quadro; 

� Indicação expressa do professor de que a informação não está no livro; 

� Se o teu professor destaca um bom exemplo que um colega teu deu durante a aula. 
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Esquemas  
quadros, gráficos e desenhos 
que resumam o essencial das 

matérias  
Referências bibliográficas 
dadas pelos professores 

Fórmulas, definições, sínteses 
termos técnicos e outros elementos 
que sejam a chave da ideia principal  

Resumos 
faz um texto com as ideias 

chave e deve ser breve, 
claro e com rigor 

Tópicos e Palavas-chave 

Comentários 
feitos pelos professores 

Fases de uma leitura produtiva 
Primeira leitura 
Faz uma leitura leve e ligeira, para compreender o 
texto na globalidade e ficares com a ideia geral do 
texto (títulos, subtítulos, conceitos, esquemas…) 
enfim aquilo que mais se destaca.  
Segunda leitura 
Esta leitura deve ser a mais concentrada e 
focalizada com o objetivo daquilo que estás a ler. 
Tenta descobrir a ideia-chave de cada parágrafo e 
relacionar o que leste no início do texto ou capítulo 
com o que está no meio e no fim – se não 
perceberes alguma coisa volta a ler. 
 

Numerar, 
se for necessário, 

sequências, factos, 
fenómenos, acontecimentos 

Ler menos é Saber mais 
Se para uma semana tens 

quatro capítulos para ler, não 
o faças de uma só vez, opta 
antes por leres um capítulo 

por dia. Assim, além de aliviar 
a carga, começas a 

“desenhar” uma ideia do 
texto, podes concentrar-te 

em menos palavras durante 
mais tempo e ir anotando as 

tuas ideias/noções. Sistema de Abreviaturas/Siglas 
Para acelerar o processo de tirar apontamentos, 
podes utilizar um sistema de abreviaturas que 
te permita poupar tempo, vê os exemplos: 
núm. (número); p. ou pág. (página); 
txt (texto); msm (mesmo); 
qt (quanto) ou qd (quando) 
/ significa “mente” – ex:completa/ 
// significa “dade” – ex: felici// 
 

LEMBRA-TE: 
NOS TESTES DEVES ESCREVER DE FORMA REGULAR! 

Deixa espaços entre 
apontamentos 

Para anotares informação 
com alguma informação 

que se tenha perdido. 
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Preparação para testes e exames e Avaliação de Desempenho Final 

 

 A dimensão afetivo-emocional está intimamente relacionada com o sucesso ou fracasso 

escolar e frequentemente, é utilizada para justificar o não aprender. A aprendizagem significativa 

do aluno, deve ser adquirido (estimulado pelos professores e educadores), ressaltado (reforçado 

sempre que seja necessário) e reconhecido (pelo próprio aluno como sendo ele o primeiro 

interessado e responsável pela sua aprendizagem). O aluno precisa muitas vezes, dessa confiança 

para que no momento da avaliação, não esteja nervoso ou amedrontado com a situação.  

 

  

O meu barómetro emocional nos testes  

Sim 

 

Não 

1. Só de pensar em testes, fico logo nervoso.   

2. Farto-me a estudar e os testes correm-me sempre mal.   

3. Nos testes sai sempre matéria que eu não sei.   

4. Nunca sei por onde começar o teste/exame.   

5. Estou sempre com medo de errar tudo.   

6. Acho que os professores usam palavras muito difíceis.   

7. As perguntas são muito complicadas.   

8. Eu tento concentra-me, mas não consigo.   

9. A nota dos testes é uma questão de sorte.   

10. Durante os testes, sinto-me a tremer ou com dores de cabeça ou falta de ar…   

11. Sinto de “bloqueio” com muita facilidade.   

12. É melhor estudar na véspera, pois a memória fica mais fresca.   

13. O tempo é pouco para concluir o teste.   

14. Quanto mais estudo, mais confuso fico.   

15. Os outros sabem sempre mais do que eu.   

(Poderás encontrar a correção no SPO (Sala 22)) 
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Há alunos que aproveitam os intervalos para fazer uma última revisão, no próprio dia do teste. 

Precisam de compreender que isso só faz aumentar a ansiedade e 

diminuir as suas capacidades de resposta ao teste. 
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A fase de testes de avaliação pode ser altamente estressante! 

É Importante que antes e durante o teste de avaliação cultives um PENSAMENTO POSITIVO de 

crescimento de AUTOCONFIANÇA e conseguirás mais facilmente mostra-te calmo, qual a melhor 

solução para as tuas dificuldades e ao realizar os testes conseguirás concentrar-te mais 

atentamente nas respostas. 
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 Caraterização da justificação de cada resposta às 
perguntas  

Números das questões do 

teste de avaliação 
  

Interpretação 
      

R
es

p
o

n
d

i e
…

 

A Está 

totalmente certa. 

Continua assim, 

estás no bom 

caminho! 

      

B Está 

incompleta. 

Deves estudar mais, 

prestar mais atenção às 

perguntas! 

      

C Exprimi mal 

as minhas ideias. 

Deves trabalhar a noção de 

esquemas e treinar uma 

leitura ativa. 

      

D Tem erros 

de ortografia. 

Deves melhorar a ortografia. 

Corrige os erros para não os 

repetires! Lê! 

      

F Desleixei-me na redação 

da resposta (organização 

das ideias, pontuação…). 

Deves trabalhar a 

organização de ideias e 

uma releitura atenta.  

      

E Contém 

incorreções. 

Deves estudar mais, prestar 

mais atenção às perguntas! 

      

G Está errada. Deves estudar mais!       

N
ão

 r
es

p
o

n
d

i p
o

rq
u

e…
 H  

Porque me esqueci! 

Deves ir assinalando as 

perguntas a que já deste 

resposta! Presta atenção! 

      

I Porque não sabia! Deves estudar mais!        

J  

Porque não 

tive tempo! 

Deves controlar mais o 

tempo e saber distribuí-lo de 

forma adequada pelas 

perguntas! 

      

K Não percebi a pergunta. Deves pedir ao professor um 

esclarecimento. 

      

  

Agora que conheces as tuas falhas no teste de avaliação e as suas causas, procura 
encontrar formas de melhorar o teu estudo e de resolver melhor os próximos testes. 

Aproveita as técnicas que te apresentamos neste 

Programa “SMS” – Somar Mais Sapiência 
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