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Esta cartilha te levará a repensar as razões para se
dedicar aos estudos e a cessar o discurso pós moderno
dos jovens que acreditam que estudar é chato. Esta
frase não fará parte nem do seu presente, nem do seu
futuro. Sabe por quê? Quando falamos em estudo,
falamos em um universo de temas infinito. Portanto,
quanta coisa é interessante! Quantos assuntos te
interessam!
 
1) Uma nova forma de enxergar os estudos
2)  Formas de aprender!
3) Como hábitos saudáveis dão um upgrade na vida do
estudante
4) Autonomia: estudar com quem?
Sua mãe ainda precisa te pedir para estudar?
5) Disciplina
6) Procrastinação: o inimigo número 1 do estudante.
Cuidado!
7) Aprenda a fazer trabalho em equipe
8) Como criar uma rotina de estudos que funcione de
verdade?
9) Algumas dicas são fundamentais
10) Para finalizar, vamos fazer uma autoavaliação?
E para encerrar uma reflexão!!

#Como será?
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Pare com frases limitadoras (“sou ruim em
matemática, minha letra é feia…”). Olhe para frente!
Recomece com entusiamo e vontade de acertar!

Veja com propósito as coisas que você faz! Não
importa o seu sonho. Estudar será sempre útil!

Rotina: estude um pouco todos os dias. O bom
resultado virá!

Organização: tenha carinho pelo seu material e
mantenha o caderno em dia. Anote!

Quantas horas você fica no colégio? Muitos estudantes
ficam mais de 30 horas semanais no colégio. Certo? 
Você tem duas escolhas: murmurar, se lamentar, ter
preguiça e reclamar OU utilizar este tempo para
compreender o conteúdo, prestar atenção nas aulas e
receber com orgulho a sua prova e levá-la com prazer
para casa. O que acha?

 
PEQUENAS ATITUDES, GRANDES RESULTADOS

 

    

    

    

#1 Uma nova forma de enxergar os
estudos
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Boa memória auditiva: estudo melhor falando e
ouvindo.
Boa memória visual: estudo melhor assistindo vídeos,
fazendo mapa mental, lendo…
Boa memória cinestésica: estudo melhor quando vejo
o conteúdo na prática, exercito.

Existem várias formas de estudar. Cada estudante tem
a sua preferência, um jeito mais eficaz de aprender.
Portanto, preste atenção na imagem abaixo, reflita sobre
como você rende melhor.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Faça o teste e descubra em porcentagens quais são as suas preferências.
Está disponível em nosso site.

 

#2 Formas de aprender!
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Boa alimentação
    Boa noite de sono

  Atividade física lhe oferece
disposição e energia para

aprender: pratique algum esporte.
Inteligência Emocional

Solidariedade e boas amizades

#3 Como hábitos saudáveis dão
um upgrade na vida do estudante
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“Junk food”: alimentação de
  alto teor calórico e pouco

nutritiva   
  Dormir poucas horas e de

  forma desregrada  
  Sedentarismo  

  Ansiedade demasiada e
  estresse  

  Egoísmo e comportamento
  antissocial



Descarte pensamentos negativos
Tenha metas
Comemore cada etapa vencida

Sua mãe ainda precisa te pedir para estudar?
 
Claro que o incentivo dos pais é muito importante na
vida escolar das crianças e adolescentes, mas se o jovem
fica dependente deste “empurrão” para começar a
estudar, isto não é positivo! A adolescência é a
preparação para a vida adulta, portanto, o seu chefe não
irá ficar do seu ladinho para trabalhar. Certo? É preciso
aprender a fazer, fazer sozinho e bem feito! Esta
ilustração mostra o caminho da automotivação, que é
uma das chaves para a inteligência emocional.
 

Motivos para Não desanimar:
      

Se algo está difícil, é mais um motivo para se esforçar

#4 Autonomia: estudar com
quem?

Alunos



Grandes celebridades do esporte nos deixaram exemplos
importantes. Por exemplo, o jogador de basquete Michael
Jordan teve a última cesta do jogo nas mãos e errou,
outras vezes, acertou e ele disse: “Algumas pessoas
querem que aconteça, outras desejam que aconteça,
outras fazem acontecer.” É isso. O bom estudante não
espera o grupo para agendar o trabalho, não se
contamina pelo desânimo. Ele faz acontecer!
Cristiano Ronaldo diz que “sem disciplina o talento não
serve para nada”. Acorda cedo para treinar, cumpre
sistematicamente uma rotina de trabalho
para manter o sucesso. Diante das vaias joga até
melhor, duplicando seu esforço.
O estudante que tem disciplina e pontualidade, pensa que
cada minuto da aula é importante. Um atraso pode
significar uma informação perdida, aquele ponto que
faltava na prova. O bom comportamento eleva o olhar do
professor sobre a sua trajetória.
A disciplina é a ponte entre a meta e a realização, sabia?
 

#5 Disciplina
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Num mundo tão cheio de dispersões e estímulos, é
realmente difícil manter o foco, portanto, disciplina é uma
qualidade desafiadora para ser desenvolvida.
Conversar com o colega em sala, deixar o dever para
depois, chegar atrasado por ignorar o relógio, tudo isso
ocorre quando não há disciplina. Mas você está
construindo seu nome com sucesso, certo? Para isso, a
disciplina pode e deve caminhar lado a lado contigo.
Importante saber: 175 milhões de crianças estão fora da
escola em todo o mundo. Você não é uma delas. Olha
como é importante valorizar isso! E para mudar esta
realidade devemos lembrar a celebre frase da Malala
Yousafzai: “Um livro, uma caneta, uma criança e um
professor podem mudar o mundo.”
 
O Poder da disciplina: que tal fazer listas do que precisa

concluir?
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Quem nunca empurrou com a barriga a resolução de
uma tarefa que atire a primeira pedra.
Não é difícil definir o que é procrastinar.  Sabe quando
temos algo importante para fazer, mas não conseguimos
iniciar? Fazemos todas as outras coisas antes ou não
fazemos nada de concreto?
Podemos definir procrastinar como um comportamento
para adiar algo que temos que resolver, deixar para lidar
com a situação depois. O bom estudante sabe evitar a
procrastinação. Não fica estudando somente na
véspera da prova, não “se embola” com os prazos de
entrega dos trabalhos.  
Algumas dicas para não procrastinar!
 
1- Identifique o que faz você procrastinar e quebre o
padrão de fuga das tarefas
2- Faça uma coisa de cada vez e faça bem feito
3- Bloqueie estímulos externos. Se você tem dificuldade
em focar, desligue o telefone, a sua série preferida, redes
sociais, etc, até finalizar a tarefa.
4- Faça lista de tarefas, crie prazos (seu cérebro te
obedece quando você estabelece metas) e organize um
bom ambiente. Use aplicativos!
5- Se necessário, quebre as tarefas grandes em um
passo a passo. Primeiro o mais importante!

#6 Procrastinação: o inimigo
número 1 do estudante. Cuidado!
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Crie um lema pessoal para
conquistar os seus objetivos

e diga esta frase para si
mesmo sempre que tiver
desculpas contra as suas

atividades!
 

#7 Aprenda a fazer trabalho em equipe

Você pode aprender muitas coisas legais com o grupo:
compartilhar ideias com os colegas, conhecer diferentes
opiniões, trabalhar e buscar soluções em conjunto. Você
ainda aprende a negociar e a ser diplomático.
 
Siga o passo a passo
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1- Formação da equipe 
  
2-Planejamento: Cada um expor o que entendeu/sabe
sobre o tema. Anotações. Listar o que será desenvolvido. 
  
3- Divisão das tarefas: Desenvolvimento da pesquisa e
prática. De   acordo com a motivação e habilidade de
cada um.
  
4- Cronograma: Tarefa e prazo de confecção de cada
passo do   trabalho. Quem? O que? Como? Quando?
Agendar reuniões.
  
5-Execução: Mãos à obra!
 
6-Finalização, revisão: Ajustes finais e revisar possíveis
pontos para aprimorar.
 
7- Feedback: O que deu certo? O que podemos melhorar?
 

IMPORTANTE:
 Identifique seu perfil

 Respeite o perfil do colega
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#9 Algumas dicas são
fundamentais - DICAS DE OURO
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Questione: Não leve dúvidas para casa. Se você não
está entendendo algo relacionado à matéria, pergunte.
Nunca considere uma dúvida como sem importância.
Lembre-se de que por mais boba que uma pergunta
pareça, ela pode ser a dúvida de outros colegas de
sala.

Seja respeitoso: Evite interromper os professores ou
colegas e quando quiser fazer alguma pergunta ou
observação, levante a mão antes de fazê-lo. É claro
que você tem direito de se expressar em sala de aula,
mas procure respeitar os outros estudantes, eles
também têm esse direito.

Seja consciente: A sala de aula não foi criada para que
os estudantes vivam uma espécie de regime militar.
No entanto, você também não deve aproveitar a
liberdade que tem e passar a aula inteira rindo,
conversando e virando para trás ou para os lados.
Isso atrapalha a concentração do seu professor e
dos seus colegas.

 

 

 



Estude em sala: Os exercícios pedidos pelos
professores em sala de aula devem ser feitos lá. Não
fique esperando apenas pela correção. Dedique-se,
tente resolver os problemas propostos e conte com a
ajuda do seu professor. Da mesma maneira, leve a
sério a correção.

Exercite a sua inteligência emocional A escola é um
excelente lugar para exercitar empatia, fortalecer
laços de amizade e aprender a lidar com conflitos sem
criar confrontos.
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#10 Para finalizar, vamos fazer
uma autoavaliação?
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1- Você está sempre atento às explicações do
professor durante a aula?

(  )Sim     (  )Não
 

2- Você participa nas aulas fazendo perguntas sobre
o conteúdo?

(  )Sim     (  )Não
 

3- Costuma anotar as explicações do professor
durante as aulas?
(  ) Sim     (  )Não

 
4- Costuma esclarecer as dúvidas da matéria com o

professor durante às aulas?
(  )Sim     (  )Não

 
5- Estuda e realiza as atividades em casa?

(  )Sim     (  )Não
 

6 - Segue um plano de estudo? Faz pequenos resumos
da matéria estudada?

(  )Sim     (  )Não
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7 -Consulta outras fontes de informações (revista,
internet, livros, TV) sobre a matéria estudada além do

livro didático?
(  )Sim     (  )Não

 
8-Antes da entrega das provas você revê todas as

respostas?
(  )Sim     (  )Não

 
9- Tem uma boa alimentação e dorme de forma

regrada?
(  )Sim     (  )Não

 
10 -Analisa, com cuidado, os textos, imagens ou

gráficos do conteúdo estudado?
(  )Sim     (  )Não

 
11- Relaciona os assuntos/temas que estudou

buscando compreender o conteúdo, comparando com
fatos atuais?

(  )Sim     (  )Não
 

12- Respeita os amigos e professores?
(  )Sim     (  )Não

 
 



Se a maioria das respostas for “SIM”,
parabéns! Você está no caminho certo!

 
Se a maioria das respostas for “Não”,

saiba que se seguir as dicas desta
cartilha, certamente você irá obter

excelentes resultados!
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Qual foi o resultado da sua autoavaliação?
 



#Vamos refletir?
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"Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. 
Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros
desaprendam a arte do voo. Pássaros engaiolados são
pássaros sob controle. Engaiolados, o seu dono pode
levá-los para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre
têm um dono. Deixaram de ser pássaros. Porque a
essência dos pássaros é o voo. 
Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O
que elas amam são pássaros em voo. Existem para dar
aos pássaros coragem para voar. Ensinar o voo, isso
elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos
pássaros. O voo não pode ser ensinado. Só pode ser
encorajado.'

Rubem Alves
 
Portanto, desejamos que você voe alto, crie o seu roteiro
de viagem com responsabilidade, criatividade e habilidade.

Desejamos que a sua viagem seja cheia de novas
descobertas, amizades e de muito sucesso! Esperamos
que esta cartilha te ajude a se organizar e a se dedicar

com mais sabedoria. Acredite em você!




