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Sabemos que estudar nem sempre é fácil, ainda mais no ensino superior
em que temos que nos dividir entre outras atividades da vida diária
como por exemplo o trabalho, além das questões familiares e sociais.
Pensando nisso, o Núcleo de Apoio ao Discente da FASASETE com vistas

ao aperfeiçoamento do processo de aprendizagem de seus alunos,
introduz a partir desta cartilha a coletânea “Organização e

Produtividade nos Estudos” a fim de auxiliar você, aluno, com dicas e
orientações para o momento de estudar. 

A primeira cartilha trará informações sobre o estabelecimento de uma
rotina estratégica e equilibrada. Na segunda cartilha você aprenderá
como preparar um ambiente favorável aos estudos, e, para finalizar, a
terceira cartilha apresentará técnicas de estudos que promovem uma

aprendizagem mais consistente e efetiva.

 
 

ORGANIZAÇÃO E
PRODUTIVIDADE NOS ESTUDOS



Toda organização dos estudos necessita do
planejamento de uma rotina para que o estudar
seja de fato bem aproveitado, assertivo e funcional
ao aluno. A rotina afasta possibilidades de
procrastinação, aumenta a sensação de segurança
e domínio do próprio tempo, além de evitar
possíveis esquecimentos e atrasos de entregas.

 
 
 

ROTINA

Inicie sua organização pensando no tempo que você terá disponível para distribuir
suas funções acadêmicas, sejam elas obrigatórias (aulas, estágios...) ou
complementares (estudos autônomos, realização de trabalhos, preparação para
provas...). Para que essa distribuição seja equilibrada e funcional inicie pensando na
sua rotina como um todo, abordando tanto as tarefas pessoais quanto às
acadêmicas, assim você terá uma visão ampla dos horários e dias disponíveis para o
estudo. Siga os passos:

 
 
 

Anote todas as tarefas que você realiza e seus respectivos horários
de início e fim (trabalho, aula, lazer, refeições, banho, tarefas
domésticas... Tudo o que você faz!).

Recursos: Word, bloco de notas, agendas, google agenda

Estipule quais tarefas são fixas (por exemplo o dia de colocar o
lixo na rua, o horário de sair para trabalhar...) e quais são flexíveis
(banho, lazer...). Assim você saberá qual horário está
definitivamente ocupado e qual está livre para ser usado.

Recurso: Anote manualmente como uma agenda
fazendo uso de cores, post its, sublinhados..., ou utilize
alguma ferramenta digital para visualizar de forma
mais clara os “espaços” livres da sua semana. Veja o
exemplo a seguir:
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Por exemplo: Se eu sei que sou mais produtivo no horário “X” devo
programar uma atividade de maior complexidade neste momento,
da mesma forma que se eu sei que no horário e dia “Y” tenho
menos energia, devo programar algo mais simples e que demande
menos energia. 
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Após visualizar a quantidade de horas disponíveis para encaixar
os estudos você deverá listar quais disciplinas serão encaixadas
nos campos LIVRES. Para isso tenha em mente alguns critérios:
Tente pensar a relação entre o horário disponível, a sua
disposição/energia neste horário e a disciplina que será estudada
e escolha uma combinação que seja favorável. 



Outro critério é avaliar o horário acadêmico do seu
curso e tentar ajustar os estudos autônomos de
forma que complemente a aula obrigatória.

 
 
 

AFINIDADE:

Exemplo: no último horário da segunda feira tive aula de Penal,
mas sei que neste dia sinto-me mais cansado na última aula e
tenho pouca retenção de conteúdo. Para complementar essa aula
o primeiro momento de estudo autônomo da terça será uma
revisão da aula de segunda, assim retomarei os conceitos que não
foram 100% alcançados, mas que ainda estão “frescos” na
memória). Além dessa relação avalie outros pontos como:

Recursos: Trello; Notion

COMPLEXIDADE

Qual disciplina tem maior
complexidade? (priorize)

Notion

Qual disciplina tenho maior
dificuldade e devo me
esforçar mais? (priorize) PRAZO

Quais disciplinas possuem
provas e avaliações
próximas? (priorize)

EXTENSÃO

Qual disciplina tem o
conteúdo maior necessitando
de um estudo à parte para
não perder nenhum aspecto?
(priorize)

Trello



Você pode iniciar criando uma rotina semanal e se quiser
posteriormente avançar para rotinas mensais. Separe o domingo à
noite e estabeleça o cronograma de toda semana. 

Lembre-se que cumprir um
cronograma é necessário
dedicação e organização. Se
você se propôs a isso, dê o seu
melhor para realizar. Porém,
sabemos que imprevistos
acontecem na vida de todos e
que principalmente devido ao
contexto que estamos
vivenciando, em alguns momentos
nos sentimos mais desgastados, o
que pode impactar na realização
do cronograma. Caso a rotina
seja perdida atente-se a essas
dicas: 

Recursos: Word, bloco de notas, agendas, google agenda, Trello,
Noiton, Planner...

Agora sim, monte sua rotina com base em
um cronograma preenchendo os horários
disponíveis pensando nos aspectos
listados anteriormente. 

Não se culpe por isso, aceite a
situação;
Compreenda suas emoções;
Avalie os gatilhos que
contribuíram para o não
cumprimento,
Reorganize a rotina;
Faça o que está proposto.

Retome a rota!

 



Por isso reserve horários para atividades de lazer e bem-estar. Tente
encaixar afazeres que aliviem a tensão cotidiana como:

Lembre-se que sua rotina é um planejamento para
equilibrar as tarefas do dia-a-dia com seus
estudos, e não para se tornar uma cobrança
cansativa e repetitiva.

Atividades físicas ao ar livr
e,  

Le
itu

ra
s
d
es
pr
et
en

sio
sas

, 

um tempinho para o epi
sód

io daq
uela série favorita ou uma nova

rece
ita;

Os momentos de descompressão aliviam corpo e mente
fazendo com que seu cérebro retorne mais descansado
e consequentemente com uma melhor atividade mental
para focar em seus estudos. 
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