
Que tal elaborar um cronograma flexível para as atividades de
estudo?
O cronograma poderá propiciar uma organização nas fases da
aprendizagem;
É importante também o uso de antivírus e backups como meios de
segurança para evitar perdas de documentos;
Sugerimos ainda a exercitação do cérebro, praticando a
memorização e/ou por meio de jogos, como: paciência, xadrez, quebra-
cabeças, dentre outros jogos;
Além disso, ter um ambiente reservado para o estudo, com uma boa
iluminação (preferencialmente natural), sem muito ruído, reduzindo o
uso de redes sociais permitirá menos distrações e mais atenção!

Para propiciar uma maior atenção, recomenda-se não focar em
muitas informações/atividades ao mesmo tempo;
Outra dica é manter uma autodisciplina, sem muita cobrança e sem
tanto estresse!
E na hora do estudo, buscar utilizar somente o material necessário;
Quanto aos arquivos de estudo recomenda-se organizá-los de modo
prático e acessível;
As pausas nos estudos são essenciais, tente descansar, alongar-se,
tomar água, relaxar, praticar a respiração/inspiração consciente e
cuidar-se mais;
Ter momentos de lazer e cuidados consigo pode fazer a diferença na
vida pessoal e nos estudos;
É importante também buscar perceber a melhor maneira em que
consegue assimilar/compreender os conteúdos.

Nas leituras recomenda-se manter o foco em pontos específicos do
estudo e havendo distrações fazer pausas e retornar ao ponto do
estudo;
Os mapas mentais podem também ser ferramentas produtivas e
dinâmicas para rever e organizar as temáticas de estudo. Uma dica
sobre eles é deixá-los em local visível e/ou acessível;
Uma outra sugestão para assimilar melhor é praticar a
aprendizagem, seja por meio da resolução de problemas, seja com a
troca de ideias com colegas e/ou grupos de estudo. E não menos
importante é a verificação de dúvidas com professores/monitores;
Lembrando que o descanso, as emoções/motivações, o movimento e
alimentos saudáveis, incluindo a água, são fatores indispensáveis
para o corpo, para a mente e, sucessivamente, à aprendizagem!

https://revistas.pucsp.br/index.php/dic/article/view/19700/16325
https://www.scielo.br/j/pee/a/xysCxQN73ypkc6kGv58dzwp/?lang=pt
https://revistas.anchieta.br/index.php/RevistaEducacao/article/view/967
https://www.cp2.g12.br/ojs/index.php/anosiniciais/article/view/1113

Saiba mais, acesse:

Mantendo o foco nos estudos!

Organizando-se para os estudos!
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Dicas iniciais!

Mais dicas para os estudos!
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