
DICAS DE ESTUDO
ONLINE

# U N I F E M M  E M  C A S A  C O M

V O C Ê !



DICAS DE ESTUDO ONLINE

1 - Defina um horário de estudos para além das aulas:

Antecipe-se ao plano de ensino do seu professor, assim você irá
se organizar melhor! Mas atenção, não burle o compromisso
com você mesmo! Se necessário, use aplicativos de aviso para
que possa relembrar seu compromisso acadêmico! Tenha foco!

2 - Avise às pessoas sobre o seu momento de estudo! 
Assim, as chances de você ser interrompido e se distrair serão
menores!

3 - Escolha um ambiente tranquilo e organizado:
Esse ambiente deve estar longe de distrações, tornando-se um
local onde possa estudar todos os dias, criando hábitos de
rotina de estudos!

4 - Procure por uma vestimenta confortável!
Evite pijamas ou roupas que não contribuam com o seu
momento de participação nas aulas ao vivo. Assim, a sua mente
irá entender melhor o momento e as chances de procrastinação
serão menores!

5 - Utilize fone de ouvido:
Os fones de ouvido favorecem para que não perceba (ou
perceba pouco) os sons externos que fazem com que haja
distração durante a aula online!

6 - Faça anotação em seu caderno!
Utilize também os resumos sobre o que compreendeu da aula! A
escrita contribui para fixar o conteúdo na  memória!
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Realize mapas mentais!
Os mapas mentais contribuem para que você apresente suas
ideias de maneira simples e objetiva, favorecendo seu progresso
acadêmico.

Evite estudar tudo um dia antes da prova!
Estude os conteúdos várias vezes, se for necessário,
principalmente quando houver dúvidas! Estudar todo o conteúdo
um dia antes prova pode acarretar insucesso na avaliação!

Não deixe sua rede social aberta na tela de seu computador:
Ao longo do dia, as redes sociais apresentam notificações
diversas, o que pode contribuir para sua distração no momento
em que estas aparecem na tela do seu computador! Fique
atento!

Atenção com o aparelho celular!
O celular apresenta grandes benefícios, entretanto, no momento
dos estudos, se o aparelho for algo que atrapalhe   sua
concentração, é melhor que ele fique longe ou, pelo menos,
desligado!

Fique atento aos prazos de entrega das atividades!
Se necessário, elabore um Cronograma de estudos  e o fixe em
um local de fácil visualização. Assim, as chances de você perder
o prazo de uma atividade serão mínimas!
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12 - Mantenha o foco!
Evite brincar, durante o horário de estudo, com animais
domésticos ou realizar atividades rotineiras que não condizem
com aquele momento! Concentre-se como se você estivesse em
sala de aula.

13 - Participe da aula!
Em aula, seja presencial ou online, responda perguntas, faça
comentários. Seu professor quer ouvi-lo e contribuir com seus
estudos!

14 - Não procrastine!
Quando em sala de aula online, faça-se presente, participando,
perguntando, colaborando! Utilize a gravação da aula apenas
para revisão! Aproveite o momento!

E lembre-se: Logo, logo estaremos 

#UNIFEMM em casa com você!

juntos novamente! Um abraço virtual!
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