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Técnicas de estudo

Existem diversas técnicas de estudo, você 
deve escolher a que melhor se adapta a 
sua PREFERÊNCIA, ao CONTEÚDO e ao 

TEMPO disponível.

Resolver 
questões

Ler Ler e anotar

Anotar

Projetada pelo Freepik



Destacar

Consiste em marcar as expressões significativas e ideias 
principais, utilizando marcadores de texto coloridos, 

caneta, lápis ou a ferramenta de destaque do 
editor/leitor de texto.

Depois de destacar palavras ou frases, faça a leitura 
apenas da parte destacada para verificar se há 

compreensão. 
Oliveira, 2020.
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resumir

Exige uma leitura ativa do texto, questionando-se:
Quais ideias principais e secundárias?
Como os conceitos se inter-relacionam?
O que o autor quis dizer?
O que, de fato, é importante para minha

aprendizagem nesse texto?

Não é cópia, é elaboração textual a partir da leitura,
compreensão/interpretação do texto original. Dê
preferência à escrita manual.

Oliveira, 2020.
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esquematizar

-Consiste em selecionar uma ideia geral, ideias
principais e secundárias, detalhes e explicações.

-Organizar as informações de modo lógico, do
geral para o específico.

-Evidenciar elementos de maior destaque.

Oliveira, 2020.



Mapa mental

Apresentação gráfica ou não-linear das principais 
informações. 

Trata-se de uma técnica com alto poder de fixação 
e retenção de ideias e conteúdos (LIMA; DOUGLAS, 

2011). 
Contém uma ideia principal no centro, com 

diversas ramificações palavras-chaves e desenhos. 
Oliveira, 2020.



Resolver questões

A estratégia de resolver problemas pode
auxiliar na compreensão e retenção de
informações. Estão incluídas nessa categoria
atividades como:

realizar exercícios

simulados

estudos de caso

formular e responder questões

trocar questões com os colegas
Oliveira, 2020.
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Explicar o conteúdo

Explique o conceito aprendido para 
outra pessoa e veja se ela consegue 

entender. 
Autoexplicação: leia o texto e procure 
explicá-lo, com suas próprias palavras, 

para si mesmo. Oliveira, 2020.



Estudo intercalado
-O estudo intercalado é a distribuição dos conteúdos que
você precisa estudar, com definição de períodos de tempo
para cada um deles. É ideal para quem precisa estudar
muitas matérias, otimizando o tempo dedicado a cada uma
delas.
-Verifique o tempo de estudo disponível e a quantidade de
conteúdos a serem estudados naquele ciclo.
-Em seguida, defina o tempo dedicado a cada um deles.
Intercale assuntos distintos e faça pequenas pausas.

Oliveira, 2020.
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pomodoro

O Pomodoro é um método que consiste em dividir o trabalho/tarefa em blocos, mantendo a atenção 
focada na tarefa durante 25 minutos (1 pomodoro), seguido de um intervalo de 5 minutos. Ao final 
do ciclo de 4 pomodoros, deve-se fazer uma pausa maior, de 30 minutos, para relaxamento 
(SANTOS; OLIVEIRA-JÚNIOR, 2018). 

Existem aplicativos e sites com cronômetros baseados no método pomodoro.

Oliveira, 2020.
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(152) COMO TER MAIS FOCO | A TÉCNICA POMODORO | RESUMO ANIMADO - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=hfxfJ7Qa4sg
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Onde procurar ajuda?

COAP— Coordenadoria de Apoio Pedagógico
Fone: (53) 21231127
Email: pl-coap@ifsul.edu.be

COAE—Coordenadoria de Apoio Estudantil
Fone: (53) 21231062
Email: pl-coae@ifsul.edu.br


