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 Hoje isso Acabou !!! 
  Você  vai  colocar em pratica tudo que 
irá aprender comigo ! 
 Aprender estudar para a vida! 
Chega de  sofrer, estudando  errado ! 



Se auto conhecendo 
 



Pirâmide William Glasser 



 Ansiedade 
Antigamente, situações que colocavam a vida em risco 
eram corriqueira e os indivíduos que estavam mais 
alerta e que tendiam a ver perigo a cada momento 
tinham mais chances de sobreviver. Também os 
considerados perspicazes e inteligentes se saíam 

melhor. Assim, podemos relacionar a ansiedade a 
mentes ágeis e perspicazes e que conseguem meio 
que “prever” situações de risco e programar a defesa 
diante delas. 
Devemos entender 
que a resposta de luta-fuga provoca mudanças 
corporais tais como: aumento de pressão, ritmo de 
respiração alterado, maior fluxo de sangue para os 
músculos, metabolismo e ritmo cardíaco mais intenso. 
Estas respostas são resultado do sistema nervoso 
simpático ou involuntário, que não depende da nossa 
vontade, é automático. O Sistema nervoso simpático 
age secretando hormônios específicos: adrenalina, 
noradrenalina, entre outros. 
 









1- Responda às 
perguntas a seguir refletindo sobre você em cada aspecto questionado. Não é 
um teste, é Analisando seu perfil como aluno O autoconhecimento é necessário 
para 
apenas um roteiro para que você reflita acerca de aspectos 
facilitadores ou complicadores de sua aprendiz agem. 
  
1)  Como  você  costuma  ser  em  relação  às  leituras  que  devem  ser 
realiz adas? 
( ) Gostaria de ler mais rapidamente. 
( ) Leio todos os livros na mesma velocidade. 
( ) Costumo deixar as leituras pela metade. 
(  )  Geralmente,  ao  terminar  a  leitura,  tenho  dificuldade  de  lembrar  o 
que li. 
( ) Odeio ler . 



De  32  a  64  pontos  V ocê  precisa  reorganiz ar  seu  horário  e  sua  forma  de 
estudar .  Deve  estar  distribuindo  de  forma  inadequada  seu  tempo  para  cada 
matéria e/ou errando na metodologia de estudo. 
De 65 a 80 pontos V ocê tem pontos positivos em sua forma de estudar, mas 
ainda  apresenta  falhas  em  seus  hábitos  que  poderão  prejudicar  seus  
resultados. 
Analise os pontos negativos. 
De  81  em  diante  Parabéns!  V ocê  está  desenvolvendo  ótimos  hábitos  de 
estudo. Continue assim. 
 



Atenção = Concentração=  Aprendizagem = memória longo  prazo 

70% das queixas de memória  Não  é memoria??? 
Atenção = Tem como melhor  
SIM 
Quantidade de horas  não é qualidade  de 
aprendizagem! 





Estudar  correto: 
 Atenção   
 Compreensão( Não é decorar) 
 Armazenamento ( fazendo exercícios) 
 Recuperação da informação( fazendo exercício de 

revisão                             





Tipos de memórias 

Memória de Longo Prazo 
 
 Pode ser trazida para a mente e seu conteúdo pode ser declarado: 
• Flexível 
• • Memória para habilidades  
• • Inconsciente 
• • Mudanças na performance ou comportamento 
• • Repetição 
• • Inflexível 
 

MEMÓRIA EXPLÍCITA 
• (declarativa) 
• (consciente) 

 
MEMÓRIA IMPLÍCITA 
• (não declarativa/procedimento) 
• (Inconsciente) 

 
 
 
 
 



 Meu diferencial ? 



 Estudar certo ! 

Estude primeiro as matérias que 
possui  maior dificuldade . 
 No inicio  estou com maior 
atenção e concentração. 
 Matérias que  tenho  facilidade 
ou gosto posso estudar cansado , 
pois a memória também é 
ativada  pelo sistema límbico =  
Eu gosto = Aprende cansado ! 





Horário de Estudo 
• Pare de esperar as horas cheias para estudar. 
•  Assim que puder, sente para estudar. Depois que você 

sentar é que olhará a hora e a anotará no bloquinho. Você 
ganhará mais horas de estudo se fizer isso. Tenho certeza 
que muitas pessoas ficando adiando a volta ao estudo, 
pensando: “às 14h eu volto”.  

• Aí dá 14:10 e o cara, em vez de correr para estudar, 
pensa: “14:30 eu volto então” etc.  

• Pare com essa perda de tempo, sente para estudar assim 
que der e depois olhe para o relógio para marcar seu 
início. Mude a ordem das coisas: primeiro você senta pra 
estudar, depois olhe o relógio, e não o inverso.  

• DESLIGUE ESTE CELULAR  ! 





  

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

6:00 a 06:30 Acordar e tomar café Acordar e tomar café Acordar e tomar café Acordar e tomar café Acordar e tomar café Acordar e tomar café Dormir 

06:30 a 7:00 Arrumar e ir pra escola Arrumar e ir pra escola Arrumar e ir pra escola Arrumar e ir pra escola Arrumar e ir pra escola Arrumar e ir pra escola Dormir 

07:00 ao 12:00 Escola Escola Escola Escola Escola EScola Acordar 

12:30 a 13:00 Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço em família 

13:00 a 13:15  
Descanso de 15 
minutos 

Descanso de 15 
minutos 

Descanso de 15 
minutos 

Descanso de 15 
minutos 

Descanso de 15 
minutos 

Descanso Descansar 

13:30 a 18:00 Escola Escola Escola Escola Escola 
Revisar a matéia da 
semana  

Ler algum liivro que 
goste 

18:00 ás 22:00 
Descansar e revisar a 
matéria do dia 

Descansar e revisar a 
matéria do dia 

Descansar e revisar a 
matéria do dia 

Descansar e revisar a 
matéria do dia 

Descansar e revisar a 
matéria do dia 

Dormir Dormir 

Como  planejar  meus  estudos  ? 



Matéria 

Gramática 

Matemática 

História 

Biologia 

Gramática 

Física 

Tempo de estudo, no ciclo 

0:30 

1:00 

0:30 

1:00 

0:30 

1:00 

Tempo total de meu ciclo 
de estudos: 

4:30 
Planilha com ciclos 
de Estudos =  Ter o 
controle do que eu 
já estudei. 



A importância do sono para a 
memória: 



 Sem  
dormir 
eu  
esqueço 
tudo. 
 



Erros mais frequentes: 



 Aline é muito difícil   eu  não vou dar conta! 
Desesperou ? 
Calma , relaxa! 
Você tem que ter  planejamento até pra ter horas de 
 descanso. 
Dicas: 
 



Como agir no dia do Enem: 

• Você já parou para pensar que faltam menos de 8 meses 
para o enem, e ai como agir e se preparar? 

 

 



O que mais vem caindo nos últimos 
anos?! 



Motive-se: 
• A  motivação humana é algo pessoal, intrínseco, é dentro de cada um de 

nós que devemos buscá-la.  

• No caso dos estudos, devemos associar nossos projetos de vida  à  
necessidade  de  dedicação  ao  conhecimento;  assim  encontraremos  um 
sentimento  de  desej o  e  paixão  pelo  saber  que  se  transformará  em  

vontade,determinação, escolha, garra e praz er em estudar . 
• Esqueça-se  do  “não  posso”,  “não  sei”  e  “não  consigo”,  e  você  

atingirá obj etivos  jamais  pensados.  A   negativa  em  buscar  novas  
metas  está  atrelada muitas  vez es  à  baixa  autoconfiança,  à  
baixa  autoestima,  à  dependência psicológica  de  outros  e  a  uma  
“acomodação  resignante”. 

 Creia,  não  existe  nada impossível. 





 Não esqueça,  determinação e disciplina! 
O sacrifício é passageiro a Vitória é ETERNA! 
Sucesso é resultado do seu esforço! 

 Espero ter contribuído com   vocês! 
Psicóloga Aline Manuela Guimaraes 
(62)981546232 
 @psicologa_alinemanuela 


