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Programa de Métodos e 

Motivação para o Estudo 

 

ESTRATÉGIAS QUE 

POSSIBILITAM APERFEIÇOAR O 

LOCAL E AMBIENTE DE ESTUDO 

 

1. Ter um local exclusivo e adequado de 

estudo. Que seja confortável e com boa 

iluminação (Se não tens essa 

possibilidade em casa, podes recorrer à 

biblioteca pública ou à biblioteca da 

tua Escola); 

 

2. Lembra-te que uma boa alimentação 

ajuda-te a melhorar a atenção e o 

rendimento; 

 

 

3. Antes de iniciar o estudo, reúne todo o 

material necessário que vais precisar 

nesse local (livros, caderno da 

disciplina, canetas, folhas de rascunho, 

dicionário, máquina calcular, etc.), 

para evitar que te levantes ou 

interrompas a concentração e o 

raciocínio; 

 

4. Excluir do local de estudo todos os 

elementos que te podem ser motivo de 

distração (Computador, rádio, 

televisão, revistas, livros de BD, 

telemóvel, entre outros); 

 

5. Se possível, evitar a entrada de outras 

pessoas no local de 

estudo, de forma a não 

ser interrompido, 

podendo colocar na 

porta um aviso neste 

sentido. 

 

6. Fazer pequenas pausas no estudo a 

cada 30/40 minutos. Descansa cerca de 

10 minutos e aproveita para fazer algo 

diferente.  

 

7. Motivares-te para o estudo – fazer 

qualquer atividade que gostes (sair 

com amigos, ver televisão, jogar no 

computador…) depois do momento de 

estudo. E assim, passas a associar mais 

facilmente a hora de trabalho a algo 

positivo. Orientações 
práticas que 

fazem a 
diferença! 

Saber 
Estudar 

“APREN

DE POR 

TI” 
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Querer é poder… 

Investe em ti, só 

tens a ganhar! 

Com motivação 

tudo fica mais 

fácil. 
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Cria motivos de interesse e 

metas pessoais para realizares 

bem as tuas tarefas. Descobre 

um desejo por detrás das tuas 

ações, assim conseguirás atingir 

os teus objetivos de forma mais 

eficaz e gratificante!  

 

Tenta orientar melhor o teu 

trabalho com a ajuda destas 

estratégias e o teu rendimento 

poderá melhorar!  

 

Certamente que vais sentir-te 

muito melhor contigo próprio/a e 

a tua família e professores 

ficarão orgulhosos de ti!  

   

 

Em caso de dúvidas, não 

hesites em pedir ajuda. 

 

O Gabinete de Apoio 

ao Aluno e à Família  

estará sempre 

disponível para ti!  

 

Juntos, conseguimos 

fazer melhor! 

 

 

 

 

  

 

AS TUAS ATITUDES NA SALA 

DE AULA CONTAM! 

1. Ser assíduo e pontual (planeia o teu dia de 

forma a chegares sempre a horas às aulas e contraria a 

tentação de faltar! Se fores a todas as aulas, acompanhar 

melhor matéria e podes aumentares o teu sucesso.) 

2. Ter o material sempre Disponível para 

trabalhar. 

3. Saber escutar, de forma ativa, com 

atenção. 

4. Participar com ordem e respeito na 

sala de aula (Esperar a tua vês para falar, fazer 

questões e intervir nos debates, sempre que te solicitem. 

Podes não ter a certeza do que vais dizer, mas arrisca. 

Assim também estás a aprender e a revelar o teu 

interesse.) 

5. Tirar apontamentos das aulas (alguns 

alunos têm dificuldade em ouvir e escrever ao mesmo 

tempo. Se assim for, deves pedir ao professor que 

elabore um resumo das ideias principais para que 

comeces a treinar a tua capacidade de anotar as 

conteúdos mais úteis).  


