
Projeto Hábitos de Estudo 

 

 

Justificativa 

 

O Serviço de Orientação Educacional (SOE), responsável pelo projeto Hábitos de Estudos, tem como 

funções planejar, orientar, acompanhar e fazer a mediação das diversas situações, promovendo um 

ambiente saudável, através de atividades de prevenção e integração entre os membros da Comunidade 

Escolar.  

Entre as atribuições do SOE, destacamos coordenar e acompanhar o processo de adaptação dos novos 

estudantes e de acolhida de suas famílias; auxiliar o estudante na descoberta de seus objetivos pessoais 

e na organização de metas para atingi-los; acompanhar o desenvolvimento integral do estudante nas 

diversas situações de aprendizagem; desenvolver estratégias para assegurar o trabalho preventivo na 

formação dos estudantes, com desdobramentos nas relações interpessoais e na aprendizagem.  

 

Hábitos de Estudo 

1. Onde estudar?  
- Estude em um lugar silencioso, livre de ruídos e trânsito de pessoas; 

- O melhor lugar para o estudo é a mesa ou escrivaninha. O local deve ser bem iluminado; 

 

2. Como organizar seu estudo  
- Estabeleça um horário diário para o estudo; 

- Planeje cuidadosamente o que vai estudar no dia e siga seu plano; 

- Estude as matérias no dia da explicação do professor; 

- Evite, quanto possível, estudar à noite; 

- Arrume o que vai levar para o colégio, assim que terminar os deveres de casa; 

- Preste toda atenção possível. Afaste-se de tudo que o(a) distrai; 

- Concentre-se nos assuntos e no professor. Se aproveitar bem a aula, não precisará estudar tanto 

depois; 

- Escreva as idéias principais do que foi discutido em sala, com suas próprias palavras; 

- Chegue na aula pontualmente para não perder as instruções do professor. Só falte às aulas em caso de 

grande necessidade. 

 

3. Dicas de estudo  
- Ler e sublinhar as idéias principais; 

- Fazer leitura em voz alta, com a dicção e entonação correta; 

- Resumir os textos lidos; 

- Fazer pesquisas em vários livros, jornais, revistas, etc; 

- Fazer esquemas, gráficos e desenhos; 

- Elaborar fichário com os resumos feitos; 

- Elaborar questionários e responder para si mesmo; 

- Faça um mural com o horário das aulas, as datas das avaliações, entregas de trabalho e atividades 

extras; 

- Após terminar cada tarefa, levantar, fazer um alongamento, respirar fundo e retomar as atividades. 

 

4. Como estudar Português 
Interpretação de texto: 

- Leia a primeira vez para conhecer o conteúdo; 

- Releia, lentamente, parágrafo por parágrafo; 

- Grife as palavras desconhecidas e procure o seu significado no dicionário; 

- Sintetize, oralmente, o que leu; 



 

Redação: 
- Leia bastante, pois assim escreverá com facilidade; 

- Organize seu pensamento e esquematize o assunto, observando início, desenvolvimento e conclusão, 

partindo de "palavras-chave"; 

- Cuide dos parágrafos, margens, uso de letras maiúsculas, pontuação; 

- Aplique as regras gramaticais, que orientam a maneira correta de escrever; 

- Não rasure o trabalho; 

- Releia a redação antes de passá-la a limpo e antes de entregá-la ao professor. 

Gramática: 
- Leia, atentamente, o enunciado para não fugir ao que é pedido; 

- Faça os exercícios na aula, solicitando ajuda do professor sempre que precisar; 

- Corrija tanto os exercícios realizados em casa, como os feitos em sala, para que estejam todos certos, 

seja no caderno ou no livro; 

- Faça o maior número de exercícios; 

- Transcreva, no caderno, os exercícios do livro, que tenham um espaço muito pequeno para resposta; 

- Organize suas tarefas com capricho. 

Como estudar Matemática  
- Faça os exercícios de classe, solicitando ajuda do professor, sempre que precisar; 

- Corrija os exercícios para que estejam todos corretos em seu caderno ou livro; 

- Use um rascunho para fazer as operações; 

- Organize seus cálculos com capricho; 

- Faça o maior número possível de exercícios. Faça os exemplos do livro no caderno; 

- Resolva as expressões por partes e lembre-se de substituir os resultados parciais, rever tabuadas e 

regras de sinais; 

- Com relação aos PROBLEMAS, faça o seguinte: 

* Leia-os, com atenção, até entendê-los perfeitamente; 

encontre a ligação entre o que é dado e o que se pede; 

planeje a solução dos problemas através de: esquemas, perguntas, fórmulas, etc.; 

analise, detalhadamente, se suas anotações estão certas;efetue os cálculos com a máxima atenção; 

verifique o resultado, procurando interpretá-lo; se não chegou ao resultado esperado, recomece o 

exercício com calma; busque diferentes caminhos para a solução dos problemas; 

não se dê por vencido até encontrar a resposta certa. 

Como estudar Ciências, História e Geografia 
- Releia o texto e grife (sublinhe) as idéias principais; 

- Observe os detalhes das ilustrações e desenhos; 

- Pesquise sobre os assuntos que estão sendo tratados em aula; 

- Esquematize tudo o que você estudou; 

- Interprete cada parágrafo e grife as idéias principais; 

- Faça esquemas dos conteúdos vistos; 

- Procure compreender as relações de tempo (cronologia, data e espaço local), para melhorar a 

orientação do seu estudo; 

- Utilize mapas na hora do estudo; 

- Tente explicar com as suas palavras o que leu ou o que ouviu; 

 

Como estudar Inglês e Espanhol 
- Repita a palavra ou o texto inúmeras vezes, até que as palavras lhe sejam familiares; 

- Procure usar o dicionário, para conhecer o significado das palavras; 

- Procure pensar algumas palavras ou frases em Inglês; 

- Leia alto e, se possível, use um gravador para ouvir sua pronúncia; 

- Esteja atento(a) para: leitura, escrita - ortografia, pronúncia e conversação; 



- Sempre que possível, fale com outras pessoas em Inglês (professores, colegas e familiares); 

- Faça anotações em sala de aula; 

- Faça todos os exercícios por escrito; 

- Ouça músicas em Inglês e procure entender a mensagem. 

Como proceder nas avaliações  
- Concentre-se no que vai fazer, mas sem ansiedade; 

- Leia com atenção todas as instruções; 

- Inicie realizando as questões que você considera mais fáceis, depois as médias e, finalmente as mais 

difíceis; 

- Não tenha pressa de acabar. Use calmamente todo o tempo disponível; 

- Se possível, não deixe nenhuma questão sem resposta; 

- Releia a avaliação antes de entregá-la; 

 

  Organização das atividades avaliativas                           

Cada bimestre o aluno recebe o celndário para organizar suas atividades por semana. Orientamos para 
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Inventário  

O aluno responde um questionário que o leva refletir sobre seus hábitos de estudos. 

Nome:_______________________________Série:____ 

VOCÊ TEM BONS HÁBITOS DE ESTUDO? 

A. Motivação para o estudo 

Para cada afirmação, você tem três respostas: 

          a) raramente ou nunca; 

          b) às vezes; 

          c) freqüentemente ou sempre.  

 

Assinale nos parênteses ao lado: 

1. ( ) Você é capaz de desligar a TV, ou outra atividade de que goste muito, para ir estudar. 

2. ( ) Quando começa a estudar é capaz de adiar um divertimento. 

3. ( ) Você não se preocupa com a hora de acabar o estudo, nem conta as páginas que faltam para ler 

ou olha no relógio a todo momento quando senta para estudar. 

4. ( ) Você gosta de ler seus apontamentos ou seu livro de estudos independentemente de provas; faz 

isto porque gosta.  

B. Local de estudo  

1 . Você estuda habitualmente: 

a) numa escrivaninha, no seu quarto, onde está todo o seu material; 

b) na casa de amigos; 

c) em qualquer local da casa desde que haja uma poltrona confortável ou mesmo uma cama (nem 

sempre no mesmo local).  

2. No local onde você estuda: 

a) é um local quieto, sossegado, e você tem por hábito fechar porta para não ser interrompido; 

b) não existem pessoas passando, conversando, mas é um local de onde você consegue perceber o 

"movimento" todo da casa: quem chega, o que cada um está fazendo, etc.; 

c) existem pessoas passando, conversando, por vezes até fazendo uma ou outra brincadeira com você.  

3. Na sua escrivaninha ou mesa de estudo: 

a) você deixa o estritamente necessário: papel, canetas, lápis; 

b) você deixa sua máquina de calcular, dicionário, ao lado de algumas guloseimas, balas, bolachas, 

etc.; 

c) você coloca todos os objetos de que gosta (troféus que ganhou, coleção de chaveiros) e mais 

algumas fotos (geralmente embaixo do vidro da mesa).  



4. Você gosta do local onde estuda?  

( ) Sim ( ) Não 

C. Horário de estudo  

1. Quanto ao horário de estudo, você: 

a) já sabe de manhã como vai passar o dia, tem um plano diário de estudo; 

b) tem um horário onde são previstas as suas atividades, as horas de estudo, mas raramente consegue 

segui-lo; 

c) não tem muita ideia do que terá que fazer durante o dia quando se levanta; resolve na hora, 

dependendo do que aparece".  

 

D. Atitude durante as aulas  

1 . Durante as aulas: 

a) você assiste à aula, não toma notas, mas fica desenhando no caderno ou mexendo com alguma coisa, 

"para se manter atento"; 

b) você não consegue se concentrar, fica "sonhando" ou tentando conversar com o colega; 

c) você só anota alguns pontos que você acha importante.  

2 . As anotações que faz em classe: 

a) você, às vezes, não lembra onde anotou as aulas da matéria que vai estudar, ou estas anotações estão 

espalhadas no caderno; 

b) você raramente recorre a elas na hora de estudar para as provas, por não dar tempo e por não confiar 

muito nelas; 

c) são transcritas depois da aula, de forma que você "remonta" à aula dada.  

E. Hábitos de leitura  

1. Quando você lê um texto: 

a) costuma se deter para compreender gráficos ou diagramas, tabelas e mapas; 

b) tem muita dificuldade para descobrir o significado de um gráfico, tabela ou mapa; 

c) você "pula" estas partes, pois acha perda de tempo.  

2. Ainda em relação à leitura, você: 

a) costuma ler o resumo no fim do capítulo antes de ler o capítulo com cuidado, ou dá uma folheada 

geral no capítulo antes de lê-lo, parando em alguns pontos e nos subitens; 

b) começa imediatamente a ler, desde a 1.a linha; 

c) dá uma folheada geral, mais para contar o número de folhas, etc., depois faz uma leitura rápida, 

"pulando" trechos não muito claros.  

3. Durante a leitura: 

a) tenta resumir o capítulo em itens ou palavras-chaves, ou anota nos cantos do texto, fazendo um 

resumo por parágrafo; 

b) sublinha somente os pontos mais importantes; 

c) não faz anotação nenhuma.  

4. Quando você está lendo: 

 



a) não se detém em cada palavra, mas é capaz, até certo ponto, de prever a palavra seguinte, "lê com os 

olhos"; 

b) pronuncia cada palavra mentalmente; 

c) articula as palavras, ou seja, mexe a boca como se estivesse lendo baixinho o que está escrito.  

 

F. Hábitos e atitudes gerais de trabalho. Atenção e memória  

1. Você resolve estudar porque no dia seguinte haverá uma prova; a partir desta resolução: 

 

a) você telefona a um amigo para saber o que terá que estudar; 

b) você se dirige à escrivaninha, ou local de estudo, e pega tudo o que você tem referente àquela 

matéria que entrará na prova, fica desesperado e, "já" que não vai dar tempo mesmo de estudar agora, 

vai descansar; 

c) você pega imediatamente o livro ou caderno e senta em algum lugar da casa para estudar.  

2. Ainda na situação de véspera de prova: 

a) tudo arrumado para você começar a estudar, você se lembra da festinha da semana anterior e não 

consegue se desligar disso e resolve ler a matéria; 

b) antes de começar a ler suas anotações, preparado todo o material ou livro, você dá uma "ligada" na 

TV para ver o que está passando, ou vai saber o que seu irmão (ou irmã) está fazendo, vai até a casa de 

um amigo, ou pega o telefone antes de iniciar realmente o estudo; 

c) você fica preocupado com a prova, fica pensando que deveria ter estudado antes, porém faz um 

planejamento de estudo e inicia logo para que, dentro do tempo disponível, consiga se preparar o 

melhor possível.  

3. Você está estudando em sua escrivaninha, há outras pessoas na casa: sua mãe, irmãos, 

empregada. A janela está aberta, de forma que você ouve o barulho da rua. Você é capaz de: 

 

a) Identificar a marca de carro que buzinou na esquina e a procedência de todos os ruídos da casa; 

b)  Responder à pergunta que a empregada faz a sua mãe e saber o que seu irmão (ou irmã) está 

fazendo naquele momento e em que local da casa; 

c) Desligar de tudo e saber qual foi o último item lido.  

 

4. Você acabou de ler um texto, você é capaz de lembrar: 

a) não sabe repetir nada do que leu; 

b) alguma parte do texto, mas não se lembra do tema central; 

c) o tema geral, mas não todos os detalhes.  

 

5. Quando você se dispõe a fazer um trabalho: 

a) faz tanto rodeio que no fim já não sobra mais tempo; 

b) só deixa a escrivaninha após terminá-lo, embora perceba que já está cansado e que não está 

conseguindo fazê-lo satisfatoriamente; 

c) mantém sua atenção nele até terminá-lo ou necessita de várias pausas, para um café, ou uma 

voltinha pela casa, antes de retomá-lo e ir até o fim.  

 

6. Enquanto você está estudando: 

a) conversa com as pessoas que passam por você, fica tamborilando na mesa ou comendo alguma coisa 

como bolachas, balas; 

b) deixa a TV ligada para, de vez em quando, olhar o que está passando, ou estuda ouvindo música; 

c) fica absorto no estudo e não gosta de ser interrompido.  

 

7. Quando você lê um texto: 

a) não sabe bem por que o autor está dizendo tudo aquilo; 

b) não consegue descobrir os pontos mais importantes do que está lendo, não se recorda do que o autor 

disse anteriormente; 

c) entende seu significado, "acompanha" as idéias do autor, embora não consiga sempre reproduzi-las 

no final.  



 

8. Se você estava lendo um texto, e teve que interromper: 

a) recomeça onde achava que parou, depois descobre que aquilo você já tinha lido anteriormente; 

b) você tem que retomar a partir do último item, senão fica "perdido" no texto; 

c) sabe exatamente onde parou ou sabe do que o autor estava tratando, mas não se lembra exatamente 

de onde parou. 

Quadro de avaliação dos resultados 

Comentários  

A . Motivação 

- Se as suas respostas a esse grupo de afirmações foram em sua maioria (a), sua motivação para o 

estudo está bem abaixo do que seria razoável. Você está desmotivado e, portanto, no restante do teste é 

bem possível que apareçam falhas de concentração ou memória; isso é natural, pois você não está 

"ligado" no estudo. 

- Se suas respostas são (a) ou (b), mas a maioria é (b), sua motivação ainda assim deixa a desejar. 

- Se suas respostas foram, na maioria ou todas, (c) e mesmo assim você não está conseguindo um bom 

rendimento, é possível que existam falhas nos hábitos de concentração ou mesmo falta de organização.  

B. Local de estudo 

- Se você respondeu (a) a quase todas as questões, você consegue se organizar satisfatoriamente num 

ponto de bastante importância, que é o lugar que destinou a seus trabalhos escolares. 

- Se suas respostas estão entre (b) ou (c), este ponto é problemático. As situações descritas nelas 

revelam desorganização crescente, isto é, as situações das alternativas (c) são "piores" do que as 

descritas em (b) quanto à questão de organização do local de estudo. 

- A última questão, se você gosta ou não do local onde estuda, destina-se a fazê-lo parar e pensar nisto, 

tentando depois detectar o que no local onde você estuda está ruim e como mudá-lo. É de suma 

importância você gostar do local onde trabalha.  

C. Horário de estudo 

- Se você respondeu (a), ótimo. 

- Se você respondeu (b) ou (c), novamente volto a insistir: você precisa organizar sua vida escolar; a    

alternativa (c) mostra ainda que sua dedicação ao estudo está bem deficiente. E, ainda, você "funciona" 

na base de cobrança, sem nenhum planejamento prévio. 

D. Aluno Diamante 

Ao final de cada bimestre realizaremos uma capela especial, homenageando todos os alunos que 

ficarão com todas as notas acima da média em todas as disciplinas. Destacamos também os alunos TO 

FIVE, que possuem as melhores médias  bimestrais. 

E. Acompanhento acadêmico  

Durante o bimestre conforme os professores vão nos passando as informações do rendimento do aluno, 

a orientadora convoca, liga, sinaliza a família essas observações para que os pais possam intervir nas 

atividades de casa e momentos de estudo do aluno. 

 

 



 


