
-: 

bae 

• 
Como estudar 

e aproveitar 

o tempo 



•• Atividade de 
Leitura 

A leitura é um imperativo para o desenvolvi 
mento intelectual e profissional, pois além de 
desenvolver o espirito critico, melhora o voca 
bulário e a capacidade de se expressar, de 
relacionar ideias na percepção dialética do 
cotidiano. Para o professor Richard Bambeger, 
"Ler é a tarefa do futuro, quando as pessoas 
necessitarão de uma espécie de autoeduca 
ção permanente, ou seja, deverão promover a 
pesquisa, a reflexão, o crescimento intelectual 
por conta própria". 

Leia: 

Romances, poemas, crônicas, etc. 

Assista: 

Filmesjdocumentários, etc. 

Tudo isto tem um valor extraordinário por: 

~ Ser um instrumento de comunicação en 
tre os homens; 

~ Construir um patrimônio cultural, através 
do qual estabelece relações entre o presente 
e o passado; 

~ Apresentar um instrumento social que per 
mite o reconhecimento do meio em que vive 
mos; 

~ Contribuir para a formação integral do ho 
mem, através do desenvolvimento do pensa 
mento crítico. 



Como estudar melhor 

Estudar em menos tempo significa aperfeiçoar 
ao máximo as condições de estudo, para que 
cada segundo seja aproveitado. Veja dicas para 
conseguir estudar melhor em menos tempo: 

1- Durma bem 

Por mais repetitivo que pareça, a qualidade do 
sono é fundamental a para a saúde da sua men 
te. Tenha no mínimo sete horas de sono; isso 
permite que seu cérebro seja ativado e renda o 
máximo possível, o que evita as distrações en 
quanto você estuda. 

2 - Planeje as sessões de estudo 

Para que você tenha um bom rendimento em 
menos tempo, é necessário planejar detalhada 
mente cada uma das sessões de estudo. Leve 
em conta que longos períodos de estudo não 
irão ajudá-Io a absorver melhor o conteúdo e crie 

esquemas de estudos que du 
rem no máximo 45 minutos 
seguidos. Descanse por 10 
minutos e depois volte a estu 
dar novamente. 



3 - Melhore as suas anotações 

Para gastar menos tempo nos estudos sem que 
a qualidade do processo seja prejudicada você 
vai precisar de anotações claras, concisas e ob 
jetivas. Se você tomou notas durante a aula, 
passe-as a limpo antes de começar a estudar. 
Se o que você precisa estudar é um livro, use o 
seu tempo para extrair as ideias-chave e fazer 
um resumo, se necessário. Isso pode te custar 
tempo durante o processo, mas sem dúvida vai 
diminuir suas horas de estudos 

4 - Compreenda e não memorize 

Aprender não é simplesmente memorizar: você 
precisa entender os conteúdos. Se você com 
preende o que está estudando as ideias se 
mantém no seu cérebro por muito mais tempo. 
Isso é possível estudando de uma maneira dinâ 
mica, em voz alta transformando as ideias para 
uma situação real. 

5 - Desenvolva sua concentração 

Sem concentrar-se será impossível estudar de 
maneira rápida, portando, é necessário evitar 
todo e qualquer tipo de distração. Comece por 
objetos que chamam a sua atenção mais do 
que o estudo, como computadores, televisão, 
livros, celulares, etc. Além, disso, procure evitar 
as distrações mentais. Uma boa técnica, além 
de deixar a mente descansada, é esvaziá-Ia an 
tes dos estudos com uma meditação rápida, de 
10 minutos. 



• Atitude positiva! 

A Biblioteca é um local para leitura, consulta, 
pesquisa e estudo individual ou em grupo. Ati 
tudes que importunem os colegas não são 
benvindas. Zelar por ambiente agradável que 
propicie momentos de concentração e estudo 
com mais possibilidades para a aprendiza 
gem. Se você está na Biblioteca, este é um 
momento dedicado a seu estudo. Desligue o 
celular e mantenha o Silêncio. 
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