Organizando sua
rotina de estudos
na quarentena

Você é uma pessoa
organizada?

Administrar o que se aprende,
como se aprende e o
objetivo desse aprendizado
é imprescindível para a vida
de um estudante. Por isso,
preparamos um guia especial,
para ajudar a montar uma rotina
estratégica que vai otimizar os
estudos e melhorar seus resultados.

Dica 1:

Tenha um cronograma

Preparar-se para uma atividade avaliativa exige muita dedicação.
O melhor a se fazer para conseguir estudar todos os conteúdos
exigidos, é dividir as matérias e montar um cronograma de
estudos e de entrega de atividades.
No cronograma, você deverá dividir o tempo - entre horas por dia,
horas por semana e horas por mês, dando prioridade ao que você
sabe que precisa dar mais atenção e se aprofundar. Lembre-se de
adicionar as atividades que lhe rendam prazer como atividade
física, assistir um ﬁlme, videoconferência com familiares ou
amigos, assistir "lives" de pessoas que te inspirem ou outro que
você desejar. Um excelente recurso é o planner semanal para
ajudar nesse planejamento. Conﬁra o nosso modelo:

Quer montar o planner do seu jeito? Clique aqui
e solicite o arquivo pelo WhatsApp, que poderá ser
editado e preenchido da forma como desejar.

Dica 2:

Crie uma rotina
Com planejamento e disciplina, a rotina de estudos pode trazer
diversas vantagens, por exemplos: ajuda a ter foco, aumenta a
autoconﬁança, amplia a capacidade de concentração, eleva a
produtividade e o desempenho e permite aproveitar mais tempo
livre. A prática do aprendizado torna-se um hábito, por isso a
importância de se criar uma rotina de estudos.

Dica 3:

Administre seu tempo
Cada minuto de estudo é valioso, portanto, saiba administrar seu
tempo. Para ter um cronograma eﬁcaz, divida o tempo desta
forma: aulas, exercícios, revisão e avaliação. Esses são os
tópicos principais, mas você pode adicionar outras variações.
O tempo é o ativo mais precioso que temos, e nosso maior inimigo
no estudo. Administre-o bem.

Dica 4:

Defina metas e prazo
Manter-se motivado durante o estudo é importante para ter mais
dinamismo na rotina. Estabeleça algumas metas que o ajudarão a
cumprir o cronograma, metas diárias e semanais. Um exemplo de
meta é responder questões relacionadas às matérias estudadas
no mesmo dia. Coloque um prazo para ﬁnalizar cada atividade.
Lembre-se! Estipule um prazo confortável.

Dica 5:

Evite distrações
Na hora dedicada aos estudos, ﬁque longe das distrações.
Celular, redes sociais (instagram), televisão e ambientes com
muito ruído podem prejudicar bastante o foco e impedir que você
tenha uma absorção profunda do conteúdo. Ao estudar em um
ambiente onde outras pessoas têm uma rotina ao seu redor, peça
que elas não o atrapalhem enquanto você está concentrado e
estudando.

Dica 6:

Descanse
O tempo de descanso é tão importante quanto o tempo de
estudo. É característico do nosso cérebro perder o foco das
atividades depois de 90 ou 120 minutos, o conhecido ritmo
ultradiano. Otimize sua capacidade, usando essa informação com
inteligência, e construa seu cronograma já com as pausas.
Existem várias técnicas, como a Pomodoro (Francesco Cirillo,
1980), que consiste em estudar 25 minutos seguidos, sem
distrações, e descansar 5 minutos. A técnica ajuda a manter o
foco, ofertando dinamismo à rotina.

Dica 7:

Recompense-se
A melhor forma de se fortalecer é se recompensando por toda e
qualquer conquista, não importa o tamanho, a importância ou
signiﬁcância dela. O resultado deste princípio é conhecer seus
pontos fortes que antes nem imaginava ter. Isso melhora a forma
com que você se vê e observa o mundo ao seu redor, lhe tira da
negatividade para a positividade na querenta e na vida.
Lembrando que recompensa não é apenas ﬁnanceira, aliás as
recompensas mais valiosas não são ﬁnanceiras, como essa
linda frase do O Pequeno Príncipe (Antoine de Saint-Exupéry, 1943),
que diz: “O essencial é invisível aos olhos” .

Para organização de atividades
E com toda essa mudança que estamos passando e precisando
nos adaptar a essa rotina de aula remota, visto que, cada
professor tem uma metodologia especíﬁca, com prazos diferentes,
como não se perder em meio a tantas informações? Pensando
nisso, nós do CA de RH criamos um cronograma de atividades
TED e atividades avaliativas, para preenchimento personalizado,
adaptável para qualquer curso.

Solicite o planner semanal e ganhe um
cronograma para organizar suas atividades.
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Sobre nós
O Centro Acadêmico (CA) é uma entidade estudantil que
representa os estudantes de um curso de nível superior. Suas
funções são diversas. Algumas delas são: a organização de
atividades acadêmicas extra-curriculares como debates,
discussões, palestras, semanas temáticas, recepção de calouros
e realização de projetos de extensão.
Outras atividades como: encaminhamento, mobilização e
organização de reivindicações e ações políticas dos estudantes,
mediação de negociações e conﬂitos individuais e coletivos entre
estudantes e a UNIESP, realização de atividades culturais como
feiras de livros, festivais, entre outros.
E nós do Centro Acadêmico de Gestão de Recursos Humanos (RH)
da UNIESP queremos que sua experiência no Centro Universitário
seja agradável e valorosa. E nos colocamos à disposição de todos
os alunos. Conte conosco! Lembre-se:

"O ouro do século XXI é o conhecimento"
Paulo Galvão Júnior

carhuniesp
carh.uniesp@gmail.com

Presidente: Aline Silveira
Vice Presidente: Francicleber Santos

Arte gráﬁca: Aline Silveira
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