
Estimados pais ou demais 
acompanhantes

Damos-lhes aqui algumas informações sobre 
«O meu inteligente caderno de aprendizagem». 
Este caderno de apoio à aprendizagem é indi-
cado para crianças a partir do 5º ano escolar e 
pode ajudá-las a melhorar substancialmente o 
seu aproveitamento escolar.

«O meu inteligente caderno de aprendiza-
gem» é composto por duas partes. A primeira 
foi traduzida para albanês, turco, bósnio/sérvio/
croata e português e está disponível nestas lín-
guas para download gratuito da internet (www.
volksschulamt.zh.ch/quims e www.lehrmittel.
ch (gMein schlaues Lernheft). Mostramos-lhe, 
a seguir, como trabalhar com ele. A segunda 
parte só existe em alemão e está à venda nas 
livrarias (Mein schlaues Lernheft, Orell Füssli 
Verlag, ISBN 978-3-280-04076-8). A segunda 
parte contém vinte e cinco técnicas de aprendi-
zagem e estratégias auxiliares para diferentes 
situações de aprendizagem (técnicas de leitura, 
preparação de apresentações, etc.).

A primeira parte de «O meu inteligente cader-
no de aprendizagem» contém um programa de 
treino relacionado com os pré-requisitos neces-
sários para uma aprendizagem bem-sucedida e 
o sucesso escolar. Estes pré-requisitos são mui-
to importantes: o senhor/a senhora deve sem 
falta ajudar a criança a atingi-los. O programa 
sobre os pré-requisitos é composto por dez pas-
sos. Trata-se, por exemplo, da preparação de 
um espaço para estudar, da importância de um 
horário de estudo regular ou da planificação dos 

Informações para os pais ou outros acompanhantes adultos

trabalhos. Todos os dias, no final, há um peque-
no exercício. Este programa deve ser realizado 
em cerca de dez dias. Se apoiar a criança e se 
interessar pelo trabalho dela no programa, isso 
será uma grande ajuda para ela ser manter per-
severante e levar o programa até ao fim. O seu 
apoio exige pouco tempo. Limita-se a, todos os 
dias, durante os dez dias …

1.  … verificar se a criança continua o trabalho 
e se compreende o passo em causa no pro-
grama, bem como os exercícios correspon-
dentes,

2. … depois do trabalho em cada passo, con-
versar com a criança sobre os seguintes 
pontos: Como correram as coisas? Ficou 
tudo claro? Mostra-me o exercício ou a ta-
refa que tinhas de fazer neste ponto! (Tal-
vez a criança ainda necessite aqui de algu-
ma ajuda).  

Agradecemos-lhe desde já o seu interesse e o 
seu apoio à realização cuidadosa deste progra-
ma de 10 pontos. Podemos assegurar-lhe que 
deu desta forma uma contribuição valiosa para a 
aprendizagem e para um maior sucesso escolar 
da criança. 

Desejamos-lhe a si e à criança ou às crianças 
muita alegria e sucesso!

Basil Schader e Orell Füssli Verlag

Zurique, Primavera de 2012



O meu inteligente 
caderno de 
aprendizagem

É só virar a 
página e começar!

Basil Schader
Barbara Müller (ilustrações)
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Introdução: Aprender com sucesso – o que é necessário

 Há muitos, para todo o tipo de situações. 
Por exemplo, dicas para lidares com textos difíceis ou longos. 

Ou com exercícios de escrita. Ou para aprenderes de cor. 
E aqui vai uma primeira dica: consulta de novo o índice nas 

páginas 3 a 4 de «O meu inteligente caderno de 
aprendizagem», assim ficas com uma ideia do conjunto 

e vês como é que este caderno te pode ajudar!

E como é que isso 
se consegue?

Aprender com sucesso – 
o que quer isso dizer?

E que 
pré-requisitos 
são esses?

E quais são esses truques e 
técnicas que eu devo conhecer?

 Ok, vou já fazer isso.

Ser um bom aluno ou uma 
boa aluna – isto é possível 

para todos, também 
para ti. 

Aprendendo com 
sucesso!

É o que vais descobrir neste caderno. Aqui aprendes 
os truques dos especialistas e podes, assim, vir a ser um 

especialista da aprendizagem. Para isso tens, em primeiro 
lugar, de preencher uns pré-requisitos e, em segundo, 

de conhecer alguns truques e técnicas de trabalho.  

Por exemplo, teres um lugar para estudares sossegado, 
planeares o trabalho e dividi-lo em etapas. Preparámos-te 

um programa de treino sobre estes pré-requisitos. 
Podes realizar o programa em duas semanas, sozinho 

ou com o apoio de alguém.
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Quando observamos especialistas de aprendizagem, verificamos 
logo que a maioria deles faz bem algumas coisas importantes. 
Também se pode dizer: eles preenchem alguns pré-requisitos 
para aprender com sucesso. Com o nosso programa de treino em 
dez passos, tu também o vais conseguir. 

Instruções para o treino

E tu treinas assim: 

u Folheia o programa de treino da página 5 à 22 para saberes 
de que se trata. Vês que o programa é composto por dez 
passos (P1–P10) e que para cada passo existem dicas e 
exercícios.  

u  É bom que faças todos os dias um passo do programa e 
os exercícios correspondentes. O programa completo demora 
assim semana e meia a duas semanas. Se possível, começa 
num domingo ou numa segunda-feira. 

u O melhor é que não trabalhes no programa sozinho, mas 
em conjunto com alguém. Para isso, existem várias pos-
sibilidades:

Pré-requisitos para aprender com sucesso – 
um programa de treino
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Com a tua professora/ o teu professor: mostra-lhe este caderno. 
Pergunta-lhe se ele ou ela te pode apoiar. Mostra-lhe a folha “Infor-
mações para acompanhantes adultos”, no início deste caderno. 
Lá está explicado tudo o que ele ou ela teria de fazer. 

Com a tua mãe ou o teu pai: a tua mãe ou o teu pai (ou ambos) 
devem discutir contigo cada um dos passos do programa. Eles de-
vem ajudar-te, se necessário, e talvez ver e discutir contigo os 
teus exercícios. Mostra-lhes a folha de informações no início do 
caderno. 

Se o teu professor, a tua professora ou os teus pais não tiverem 
tempo, também podes perguntar a outra pessoa adulta em que 
tenhas confianças: tio, tia, vizinho/a… Mostra-lhe a folha de infor-
mações no início do caderno.

Com um amigo/ uma amiga: também podes realizar o programa 
com um amigo ou uma amiga. A condição para isso é que vocês 
sejam perseverantes e queiram mesmo cumprir o programa! Se 
um adulto vos acompanhar: tanto melhor!

Parte A



Neste caderno aprendes muito sobre como podes aprender e tra-
balhar melhor. Mas as dicas e os truques ajudam pouco se tu esti-
veres sempre cansado e sem energia. As quatro indicações nesta 
e na próxima página apresentam-te pontos que são condições 
prévias muito importantes para o sucesso na escola. 

Dormir o suficiente

Só se tiveres dormido o suficiente é que te poderás concentrar 
bem na escola e nas tuas tarefas. Se não tiveres dormido o sufi-
ciente e estiveres sem energia, trabalhas mal ou não consegues 
sequer trabalhar. Esforça-te, por isso, por ires todas as noites à 
mesma hora para a cama e por dormires pelo menos 8 (a 10) 
horas. Apaga a luz o mais tardar às 22 horas!

Movimento

Actualmente, as pessoas ficam demasiado tempo sentadas (na 
escola, em frente à televisão…) e mexem-se muito pouco. Por 
isso não admira que haja tantas pessoas com excesso de peso! A 
falta de movimento torna-nos passivos e é prejudicial para o corpo 
e para o cérebro. Esforça-te por fazeres suficiente desporto e, 
além disso, por te mexeres bastante: brincar na rua, andar muito a 
pé, fazer pequenos exercícios de ginástica em casa.

Passo 1: Dormir o suficiente e movimento

Exercício 1
Pega numa folha. Escreve como título: «Sono e movimento». 
Escreve na linha seguinte a data de hoje. Na linha seguinte: 
«Movimento hoje: …….» (escreve como e quanto tempo esti-
veste em movimento). Na linha seguinte: «Apaguei a luz às …… 
horas». Preenche esta folha hoje e durante os próximos 10 a 
14 dias à noite. Esforça-te por apagares a luz sempre à mesma 
hora!

           Movimenta-te 
todos os dias o mais possível. 
Todas as noites, pensa, antes 
de adormeceres, no que fizeste 
hoje para o teu corpo e no que 
queres fazer amanhã.
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      Vai todas as 
noites à mesma hora para a 
cama e apaga a luz sempre 
à mesma hora (o mais tardar 
às 22 horas). Dorme no 
mínimo 8 horas.

P 1

 D I C A

 D I C A



Tu darias a um cavalo de corrida valioso comida estragada? Ou 
encherias o depósito de um carro de corrida com água com açúcar 
ou óleo usado? Claro que não!
O teu corpo merece os mesmos cuidados (ou até muitos mais). 
Ele só funciona bem com alimentos saudáveis e naturais, que te 
mantenham saudável e contente e te permitam estudar bem.
Por isso, os dois conselhos que se seguem são tão importantes!

Alimentação saudável 

O teu cérebro é como o motor de um carro de luxo. Ele só atinge 
a sua capacidade máxima com o melhor combustível. Bebidas e 
alimentos demasiado gordurosos ou doces só te engordam e 
tornam passivo/a e cansado/a. O mesmo acontece se comeres 
demasiado. Evita fast food, comida gordurosa e bebidas demasia-
do doces, como ice tea ou coca-cola. Restringe-te sobretudo a 
alimentos naturais como fruta, legumes e leite.

Nunca ir para a escola sem o pequeno-almoço

É de manhã que tens de dar o maior rendimento na escola. Para 
isso, o teu corpo e o teu cérebro têm de estar fortalecidos por 
um bom pequeno-almoço. Toma o pequeno-almoço com calma e 
come e bebe coisas saudáveis e nutritivas (pão integral, queijo, 
leite, uma fruta). Leva uma sandes ou uma fruta para comeres no 
intervalo grande. 

Passo 2: Alimentação saudável, pequeno-almoço nutritivo 
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P 2



         Durante uma 
semana tem cuidado espe-
cial em comeres o suficiente 
ao pequeno-almoço e em só 
comeres e beberes coisas 
saudáveis, nutritivas e cheias 
de vitaminas. Depois, continua 
com este hábito. 
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         Come todos 
os dias duas a três peças de 
fruta. Substitui bebidas de 
compra doces por outras sem 
muitas calorias ou por um 
copo de leite. Come só uma 
porção pequena de alimentos 
gordurosos.

Exercício 2
Pega numa folha. Título: «Comida saudável, pequeno-almoço 
nutritivo». Escreve na linha seguinte a data de hoje. Na linha 
seguinte: «O meu pequeno-almoço hoje: ……» (escreve o que 
tomaste ao pequeno-almoço). Na linha seguinte: «Comida sau-
dável hoje: ……» (escreve o que, além disso, comeste de sau-
dável hoje).
Preenche esta folha hoje e durante os próximos 10 a 14 dias 
sempre à noite.
Esforça-te por comer muitas coisas saudáveis e por tomar 
sempre um bom pequeno-almoço!

Exemplo:

P 2

 D I C A

 D I C A



Tens de ter um local próprio onde possas fazer os teus trabalhos 
de casa ou te prepares para os testes.
O melhor seria teres uma secretária própria num quarto próprio. 
Se isso não for possível, também podes fazer assim:

Fala com os teus pais e combinem onde é que te podes sentar 
todos os dias sossegado a fazeres os trabalhos de casa. Pode 
ser na sala de estar ou de jantar ou até na cozinha. Se possível, 
deves poder sentar-te a uma mesa de altura normal. 

Importantes são estes três pontos:

1.  Não podes ser incomodado no teu local de estudo. Combi-
na com os teus pais e irmãos para não fazerem barulho nem te 
incomodarem enquanto estás a estudar. Mesmo que cheguem 
visitas, tu deves poder continuar a trabalhar normalmente. 

Passo 3: O teu local de estudo em casa
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P 3

É favor não 
incomodar!



Exercício 3
Organiza o teu local de estudo ou a tua caixa de tal forma que 
esteja tudo pronto para começares o trabalho! Pensa não só 
em lápis, lápis de cor, caneta de tinta permanente, etc., mas 
também num afia-lápis e em papel de notas suficiente! Verifica 
também se a luz é boa. Utiliza uma lâmpada mais forte se fizer 
demasiado escuro. Arruma tudo perfeitamente, de forma a que 
no dia seguinte não tenhas de procurar nada. 

           Combina com 
os teus pais e os teus irmãos 
exactamente onde é que 
podes trabalhar todos os dias 
durante uma hora sem seres 
incomodado/a. Se quiseres, 
escreve para isso um contrato 
para todos assinarem e pendu-
ra-o!
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2.  O teu local de estudo tem de ter luz suficiente, senão estra-
gas a tua vista. Deves ter uma boa lâmpada perto de ti.

3.  Se não tens um local de estudo fixo, mas se estudares, por 
exemplo, durante uma hora por dia à mesa da sala de jantar 
ou da cozinha, então organiza uma caixa com todos os teus 
materiais de estudo. Se tiveres uma secretária tua, então 
arruma-a depois do trabalho. Quem é que tem vontade de 
voltar a trabalhar num local desarrumado?

P 3

 D I C A



Passo 4: Silêncio no local de estudo

Quando estiveres a estudar, tens de te poder concentrar. A con-
centração no trabalho é o fundamental. Sem concentração não 
avanças e não aprendes nada. Conversas, barulho, televisão 
ou música dificultam a concentração e distraem-te. 

u Tem cuidado para que o teu local de estudo seja numa zona 
sossegada da casa.

u  Combina com os teus pais e irmãos, para não te incomoda-
rem quando estás a trabalhar. 

u Não deve haver televisão ou rádio ligados na divisão em 
que estás a estudar. Isso dificultaria a tua concentração e, 
logo, o teu trabalho.

u  Se não há alternativa, compra uns tampões para os ouvidos 
ou uma outra protecção auditiva para quando estiveres a tra-
balhar. 

u Também não ponhas música a tocar, esta pode distrair-te. 
Para te concentrares e fazeres bem as tuas tarefas, precisas 
de sossego absoluto!

Exercício 4
Pega numa folha, título «Registo do barulho e das distracções». 
Escreve hoje e durante os próximos dias tudo aquilo que te inco-
moda e faz desviar a tua atenção. Pensa tu mesmo e fala com o 
teu pai ou a tua mãe sobre como podem evitar estes distúrbios. 
Escreve a solução na folha de registos e vê se dá resultado.

          Constrói um 

quadro com «Silêncio, por 
favor!» ou «Não incomodar» 
e pendura-o na porta ou no 
teu local de estudo, quando 
estás a trabalhar.

           Se gostas 
de ouvir música, podes 
recompensar-te a ti próprio 
da seguinte forma: depois de 
15 a 20 minutos de trabalho 
concentrado, podes fazer um 
pequeno intervalo e ouvir 
uma música. Não mais do que 
cinco minutos, depois volta a 
concentrar-te no trabalho!
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P 4

Pssssst!....

 D I C A

 D I C A
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Os hábitos podem facilitar-nos a vida. Isso também é válido para 
um horário de estudo regular.

u Faz os teus trabalhos de casa e estuda para os testes, se 
possível, todos os dias à mesma hora. Quando isto se tiver 
tornado um hábito, não necessitas de pensar todos os dias 
sobre quando é que deves começar o trabalho. Isso facilita o 
trabalho e alivia a tua tarefa. 

u  Não comeces com os trabalhos de casa logo depois de teres 
saído da escola, faz antes uma pequena pausa, de meia 
hora, por exemplo. Bebe ou come qualquer coisa pequena, 
fala e brinca com alguém ou ouve música. Mas não comeces 
com coisas grandes, primeiro tens de fazer os trabalhos de 
casa.

u Atenção: Não faças os teus trabalhos de casa logo depois 
da refeição. Depois da refeição, o teu corpo precisa de paz 
para fazer a digestão. Espera pelo menos uma hora. 

u Reserva uma hora por dia para os trabalhos de casa. Se 
acabares mais cedo, tanto melhor. Se verificares que os 
trabalhos demoram regularmente mais tempo, tens de con-
tar com mais tempo para os fazeres.

u  Se tiveres um curso, desporto ou qualquer outra coisa à 
tarde ou à noite: tem cuidado para teres tempo suficiente 
para os trabalhos de casa (que deves fazes, se possível, 
antes das outras actividades). Não te esqueças: para a tua 
vida futura e para a escolha de uma profissão, as notas da 
escola são o que mais conta! 

u Faz os teus trabalhos se possível antes do jantar. Depois do 
jantar não deves fazer mais trabalhos e deves ir a horas para 
a cama.

Passo 5: Horário de estudo regular

Exercício 5
Escolhe a tua hora de estudo tendo em conta os conselhos que 
leste em cima. Regista-a no teu horário escolar. 
Durante os próximos cinco dias, verifica se esta hora é boa para ti 
ou se terias mais energia e estarias mais concentrado a outra hora 
do dia! Toma notas sobre isso todos os dias, por exemplo no verso 
da folha de registo das distracções!

                Regista no 
teu horário todos os dias a 
mesma hora de estudo!

           Esforça-te 
por fazeres os trabalhos de 
casa antes dos teus outros 
compromissos (desporto, 
música, etc.). Pensa no ditado 
«Primeiro o dever, depois o 
prazer»!

           Se tiveres 
aulas até à hora do almoço 
e tiveres a tarde livre, começa 
a tua hora de estudo uma hora 
depois do almoço. Assim tens 
tempo depois do almoço para 
descansares e recuperares 
forças. Se tiveres aulas 
também à tarde, então começa 
meia hora depois de teres che-
gado a casa. Assim tens tempo 
de descansar, mas ainda não 
mergulhaste completamente 
nos tempos livres.

P 5

 D I C A

 D I C A

 D I C A



Uma das receitas dos especialistas é que eles não começam 
simplesmente a fazer qualquer coisa de qualquer maneira, mas 
planeiam primeiro o trabalho. Habitua-te também a fazê-lo! Po-
de-se e deve-se fazer planos a diversos níveis:

a) Plano mensal

Se tu já sabes que daqui a três semanas tens de fazer uma apre-
sentação ou que tens um teste grande de Matemática, deves pla-
near o tempo até lá. Assim controlas melhor o tempo e alcanças o 
teu objectivo com mais segurança.

b) Plano semanal

No plano semanal preparas um quadro para cada dia da sema-
na. Nele registas as tarefas que tens para esse dia e até quan-
do tens de estudar para um teste ou preparar um trabalho. 
O plano semanal dá-te uma boa visão de conjunto e ajuda-te a 
organizar o teu trabalho.

c) Plano diário

O plano diário permite-te planear todos os dias o que vais 
fazer na tua hora de estudo e a ordem por que vais 
fazer os trabalhos. 

Passo 6: Planificar o trabalho:
a) Fazer a planificação 

Test

Vocabulaire

Vortrag

FrançaisMathe
Prüfung

Geografie

Gedicht

M&U

Diktat

Pythagoras

Moleküle Montag

Freitag
Musik

Mittwoch

Physik

?
?

?

?
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Passo 6: Planificar o trabalho:
a) Fazer a planificação 
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           Na escola, 
mantém um caderno de tarefas, 
onde registas com precisão o 
que tens de fazer e em que dia! 
Também podes fazer isso numa 
agenda. Faz isso com muito 
cuidado, porque essa é a base 
mais importante para fazeres 
o teu plano de estudos. 

           Todas as 
semanas prepara um plano 
semanal numa folha A4. 
Anota para todos os dias tudo 
o que tens de fazer (exercícios, 
estudar para os testes, etc.). 
Quando não tiveres nada para 
fazer, também podes rever 
alguma matéria ou fazer 
exercícios.

Exercício 6
Para conheceres bem a planificação mensal e semanal, faz 1) um 
plano mensal, onde anotas todas as marcações, exames, etc., 
de que tens conhecimento. Anota também as horas de música, 
treino de futebol, etc. Mas lembra-te que deves fazer os trabalhos 
de casa antes dessas actividades. 2) Faz um plano tanto para 
esta como para a próxima semana (uma tabela com seis quadros: 
segunda a sexta e sábado/domingo). Anota todas as tarefas, etc. 
que já sabes que tens de fazer.

P 6
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Segunda-feira:   Procurar na biblioteca livros sobre leões e 
  consultá-los. Tomar notas.

Terça-feira:   Procurar na internet. Tomar nota de links 
  importantes. Tomar notas.

Quarta-feira:   Ler as notas. Fazer um primeiro plano da 
  estrutura da apresentação.

Quinta-feira:    Continuar a trabalhar na estrutura. Procurar 
  informações que faltam.

Sexta-feira:   Escrever um rascunho da apresentação.

Sábado e 
domingo:    Procurar fotografias adequadas à apresentação.

Segunda-feira:  Ler a apresentação várias vezes, corrigir o 
  texto.

Terça-feira:   Fazer a apresentação duas vezes em casa  
  mostrando as fotografias. Cronometrar o tempo. 

Quarta-feira:    Treinar a apresentação em casa de cor duas ou  
  três vezes.

Quinta-feira:   Fazer a apresentação na escola!
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Quem planifica uma viagem tem primeiro de saber aonde é que 
quer ir, a sua meta, e em que etapas é que quer lá chegar. Estudar 
funciona exactamente da mesma forma: tens de ter um objectivo 
final e tens de dividir o caminho para lá chegar em objectivos 
intermédios, de forma a conseguires alcançar o teu objectivo final.

u Exemplo: Daqui a dez dias tens de fazer uma apresentação 
sobre leões. O teu objectivo é fazeres uma apresentação mes-
mo boa para obteres uma boa nota. Vais agora repartir este 
objectivo pelos próximos dias:

u Pensa sempre que tens um trabalho maior para fazer, qual 
é o objectivo final e em que etapas ou passos queres dividir 
o caminho para chegares a este objectivo.

u Pensa todos os dias no início da tua hora de estudo quais 
são os objectivos finais e intermédios para hoje.

P 7 Passo 7: Planificar o trabalho:
b) Determinar objectivos finais e intermédios
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          No caso de 
teres uma tarefa grande a 
fazer, escreve no teu plano 
semanal também os objec-
tivos intermédios ligados a 
esse trabalho! O exemplo 
em cima mostra-te como o 
podes fazer.
 
          Faz todos os 
dias, no início da tua hora 
de estudo, um plano de 
trabalho, no qual escreves 
os trabalhos e os objectivos 
finais e intermédios para 
hoje.

Exercício 7
Pensa quais são as tarefas grandes que tens de fazer nas próxi-
mas duas, três semanas. Faz um plano por etapas com objectivos 
intermédios (como em cima). Se não tiveres nenhuma tarefa gran-
de neste momento, então imagina o seguinte: tu deverias daqui a 
duas semanas fazer uma apresentação sobre o teu passatempo 
preferido. Como vais proceder? Faz um plano com as etapas e os 
objectivos intermédios!

P 7

 D I C A

 D I C A



16

Antes de começares com o trabalho (trabalhos de casa, prepa-
ração para um teste), deves ter em atenção os seguintes pontos. 
Eles ajudam-te para poderes começar a trabalhar de forma con-
centrada.

1. O local de estudo está arrumado e está tudo 
calmo?

O teu local de estudo está arrumado de forma a que mais nada 
te distraia? Tens lápis ou caneta, papel de notas e outras coisas 
necessárias à mão? A televisão, o computador, etc. estão des-
ligados? Se não, resolve primeiro estes pontos!

2. Tudo aquilo de que precisas está pronto?

Tens todo o material escolar de que precisas para os teus tra-
balhos de casa? (Por exemplo, o caderno de tarefas, o livro de 
Matemática e assim por diante?) Pensa primeiro ou lê no ca-
derno de tarefas o que tens de fazer e prepara todos os livros 
e cadernos de que precisas!

3. Um breve exercício de relaxamento 

Faz antes de começares com o trabalho um breve exercício 
de relaxamento. Podes, por exemplo, espreguiçar-te intensa-
mente e ao mesmo tempo bocejar alto. Ou inspirar cinco vezes 
FUNDO e expirar COM FORÇA. Ou dobras as mãos atrás da 
cabeça, pressionas os cotovelos para trás e contas até cinco.

4. Fazer um plano de trabalho para hoje

(como aprendeste ontem no passo 7) 
Pega numa folha de papel e escreve tudo o que tens de fazer 
hoje. Pensa bem na ordem que vais seguir. Começa com algo 
mais fácil ou de que gostes muito!
Se tiveres um trabalho a ser feito durante vários dias (por ex-
emplo, estudar para um teste ou preparar uma apresentação), 
então pensa exactamente de que queres tratar hoje e qual é o 
teu objectivo intermédio para hoje.

5. E agora vamos ao trabalho!

Agora começa com o primeiro trabalho que escolheste para hoje. 
Bom sucesso!

Passo 8: Começar com o trabalhoP 8
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Exercício 8
Faz hoje e nos próximos três dias de estudo, por escrito e com 
muito cuidado, planos de trabalho para a tua hora de estudo. Pen-
sa em tudo com precisão; e também quais são os exercícios de 
relaxamento que queres fazer. Começa com uma tarefa fácil e 
agradável. Toma cuidadosamente nota de tudo e no final escreve 
como é que o trabalho te correu hoje.

                        Cola na tua 
secretária ou na tua caixa 
de materiais de estudo uma 
lista de controlo com os 
seguintes pontos:
1. Arrumado?
2. Tudo pronto?
3. Relaxamento
4. Plano de trabalho
5. Ao trabalho!
Habitua-te sempre a verificar 
esta lista antes de começares 
a trabalhar!

P 8

 D I C A



Só aprendes algo se trabalhares com concentração. Se te 
sentares a uma mesa e tiveres o pensamento noutro lugar, per-
des simplesmente o teu tempo e terás de fazer o trabalho mais 
tarde! 

Existem alguns truques para uma pessoa se conseguir concentrar:

Alegrar-se com o trabalho, ter o trabalho sob con-
trole

O plano de estudos que fazes todos os dias é aqui uma grande 
ajuda. Depois de teres reflectido bem sobre o que tens de fazer 
hoje e por que ordem o vais fazer, tudo se torna mais claro. 
Pensa nisto: começa com algo que seja fácil ou que te agrade 
fazer!

Sem distracções

As causas de distracção podem, por exemplo, ser desordem no 
teu local de estudo, barulho, música, a televisão ou outras pes-
soas. O teu local de estudo deve estar arrumado e sossegado. 
Ver os passos 3 e 4 em cima!

Fazer uma pequena pausa cada 15 a 20 minutos

Faz uma pequena pausa de 2 a 5 minutos (não mais do que isso!) 
de 15-20 em 15-20 minutos, se possível entre dois trabalhos. Nes-
ta pausa podes, por exemplo, levantar-te e espreguiçar-te, abrir a 
janela e pôr a cabeça ao ar fresco ou beber um gole de água. 
Se tiveres de trabalhar mais do que uma hora, faz depois de uma 
hora uma pausa de 10 a 15 minutos. Bebe algo, movimenta-te ou 
ouve uma música!

Passo 9: Trabalhar com concentração, fazer pausas
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P 9
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Pequenos exercícios de concentração e relaxa-
mento

Exercício 9
Experimenta hoje todos os exercícios de concentração e relaxa-
mento acima indicados! Pensa em quais são aqueles que mais te 
ajudam quando te queres relaxar e depois voltar a concentrar-te 
bem. Podes acrescentar outros exercícios à lista.

Vai variando aquilo que estudas

Se tiveres de fazer diversas tarefas, então faz o teu plano de 
forma a teres alguma variedade na ordem das tarefas. Isto é 
melhor para a concentração do que se ficares muito tempo 
com a mesma actividade.

•  Fecha os olhos durante um minuto e concentra-te só na 
tua respiração. 

•  Respira cinco vezes FUNDO e COM FORÇA!

•  Tenta concentrar-te dois minutos só no ponteiro dos se-
gundos do teu relógio. Elimina todos os outros pensa-
mentos da tua cabeça.

•  Pinta com o dedo um oito deitado em cima da mesa, du-
rante um minuto.

•  Massaja a tua cabeça com as pontas dos dedos (testa, 
têmporas, raízes do cabelo).

•  Estica-te e espreguiça-te; faz o exercício de relaxamento 
do passo 8 (no. 3)!

P 9
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Há momentos em que nos apetece fazer tudo menos estudar. No 
entanto, os trabalhos de casa têm de ser feitos! Damos-te aqui, 
para terminar, algumas dicas sobre como podes melhorar a tua 
motivação. Desejamos-te muito sucesso!

u Analisa o teu plano de estudos para hoje (ver os passos 
6 e 8 acima). Fizeste este plano de estudos com cuidado? 
Ele começa com uma tarefa que fazes bem e que gostas de 
fazer? No caso de trabalhos mais longos, definiste os ob-
jectivos intermédios de maneira a poderes realizá-los sem 
problemas?

Passo 10: E quando não tens mesmo vontade nenhuma...

u  Reflecte sobre qual poderá ser o motivo da tua falta de von-
tade! Estás triste porque tens um problema? Tens medo de 
alguma coisa na escola? Pensas que não consegues fazer 
tudo? Talvez fosse bom falares sobre os teus sentimentos 
com alguém que te compreenda. Ou encoraja-te a ti próprio/a 
através da formulação consciente de pensamentos positi-
vos, por exemplo, “Eu sou capaz!”, “Vou começar de novo e 
vou conseguir!”.

 Mas se simplesmente não tens vontade nenhuma de estu-
dar agora, então dá-te um safanão a ti próprio/a ou pensa em 
adiares excepcionalmente a tua hora de estudo.

u  Se na tua hora de estudo estás regularmente cansado/a e 
sem vontade de estudar, então pensa se não seria melhor 
mudares a hora de estudo para outra hora do dia. Todas as 
pessoas têm durante o dia momentos mais activos e outros 
mais passivos (a maior parte das pessoas estão mais activas 
entre as 16 h e as 18 h (ou 19). Pensa qual seria para ti o 
melhor momento!

P 10



u  Uma pessoa também pode motivar-se a si própria pensando 
num exemplo positivo. Pode ser uma personalidade fa-
mosa (Albert Einstein, Madre Teresa...). Mas também pode 
ser alguém da tua turma ou uma pessoa conhecida de que 
gostes ou que te cause boa impressão. Vir a ser como esta 
pessoa seria óptimo! Mas sem trabalho não é possível – por 
isso, ao trabalho!

u  Uma boa ideia é manter um registo ou diário de aprendiza-
gem. Neste diário registas todos os dias, no fim da hora de 
estudo, como te sentiste durante a hora de estudo e como 
te sentes agora. Lê o teu diário de duas em duas ou três em 
três semanas e vê se aprendes algo sobre o teu próprio pro-
cesso de aprendizagem e se poderás melhorar algo.

u  No caso de temas maiores, um poster de aprendizagem 
é uma coisa útil porque te ajuda a manteres uma visão de 
conjunto. Cola quatro folhas A4 umas às outras e escreve 
no meio o título de tema (p. ex. «Os romanos»). À volta deste 
desenha círculos ou quadrados e escreve dentro deles os 
subtemas sobre os quais deves aprender alguma coisa (rou-
pa, história, etc.). Pinta a amarelo os temas de que já tratas-
te. Assim vês como avanças e que há cada vez mais círculos 
amarelos. Sobre este ponto, vê também a técnica T4, «Criar 
um poster de aprendizagem».
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Exercício 10: O exercício final! 
Depois do final do programa de treino, de que te podes orgulhar, 
queremos olhar mais uma vez para trás. Em alguns exercícios 
(1,2,4,5 e 8) tomaste notas. Relê-as. Pensa em todos os dias do 
programa de treino e folheia as páginas correspondentes mais 
uma vez. Pensa no seguinte e toma notas: 

u  O que aprendeste com este programa, o que é que fazes 
agora melhor do que antes?

u  O que é que não correu tão bem, o que é que tens de mel-
horar?

u  Como é que poderias melhorar o que não correu tão bem? 
Faz uma sugestão.

Parabéns! O programa de treino está (quase) terminado.

Parabéns! 
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Estás de parabéns se acompanhaste o programa de treino até 
aqui. Aprendeste muito e fazes agora muitas coisas como os es-
pecialistas. Desejamos-te muita sorte e muito sucesso na escola!

Se (ainda) não passaste cuidadosamente por todos os passos, 
fá-lo agora. Vais ver que vale a pena!

Para terminar há ainda um último exercício. Ele ajuda-te a volta-
res a pensar em tudo o que aprendeste e a reflectir sobre o que 
poderás ainda melhorar.


