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Após um longo período em que estivemos distantes das atividades 
acadêmicas, as aulas retornaram. Mas agora, em um formato completamente 
diferente do que estávamos acostumados, pois o que antes era apenas a 
nossa casa, transformou-se no local em que as aulas de fato acontecem. 

E para conseguir acompanhar o semestre letivo, todos os estudantes e 
professores tiveram que se adaptar a esse novo formato de ensino, mesmo 
que para muitos o processo não tenha sido nada fácil. 

Como as aulas em formato remoto já estão fazendo parte da realidade 
da nossa universidade, elencamos algumas dicas com o objetivo de auxiliar na 
continuidade desse processo de adaptação ao “novo normal” do ensino e da 
aprendizagem.

.
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1  ESCOLHA BEM O LOCAL PARA ESTUDAR

A escolha do local em que você irá assistir às aulas e estudar deve ser 
feita com bastante cuidado e atenção, pois esse será o local no qual você 
permanecerá grande parte do dia. Desta forma, opte por um local iluminado, 
arejado, e o mais silencioso possível. Evite ao máximo estudar na cama ou 
em ambientes com muitas pessoas, pois isso irá afetar diretamente seu 
rendimento acadêmico.

Caso não tenha em sua casa uma mesa ou escrivaninha, improvise 
algo que te permita acomodar os materiais que você vai precisar durante a 
aula e também atente-se a sua postura, para não prejudicar a sua saúde.
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2  ESTABELEÇA UMA ROTINA E ORGANIZE-SE

Não é porque agora as aulas são em casa (e você não está indo ao 
campus), que você deve abandonar a sua antiga rotina de afazeres diários. 
Pelo contrário, nesse momento de maior autonomia, você pode aproveitar 
para criar uma nova rotina que inclua tanto as atividades que realizava 
anteriormente, como os horários de seus novos compromissos. Dentro 
dessa nova rotina, você pode estabelecer horários para estudar, ler livros, 
cuidar da casa e até mesmo aproveitar esse momento no qual passamos 
grande parte do dia em casa para cuidar de sua saúde, incluindo em sua 
rotina a prática de exercícios físicos.
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Você também pode planejar a maneira em que irá se organizar para 
executar suas tarefas. Uma agenda ou um planner (seja no papel ou digital) 
são duas ótimas alternativas de ferramentas para utilizar nesse momento. 
Fazendo isso, certamente você terá uma maior facilidade em se adaptar à 
nova rotina e, depois, mantê-la no momento em que as atividades 
presenciais retornarem.

Agora que você já entendeu a importância de se organizar e criar uma 
rotina, é o momento em que deverá analisar quais atividades devem ser 
prioridade em seu dia a dia. Pois, com as aulas acontecendo em formato 
remoto, você pode acabar julgando não ser necessário fazer imediatamente 
aquela lista de exercícios que o professor acabou de passar ou, então, deixar 
para estudar para a prova um dia antes de realizá-la e é esse o momento em 
que as coisas podem não sair como planejado, resultando na perda dos 
prazos ou até mesmo em notas ruins. 

Portanto, para evitar que ocorram situações como essas, é 
interessante que você sempre anote as datas e os prazos das atividades 
pendentes, considerando aquelas que demandam um maior tempo para 
serem executadas para que, se possível, sejam realizadas com o máximo de 
antecedência. Tendo consciência acerca de suas tarefas e estando com as 
atividades em dia, você estará otimizando o seu tempo, além de diminuir 
significativamente as chances de sentir o stress e ansiedade que geralmente 
surgem quando deixamos para fazer algo na última hora.

3  ESTIPULE PRAZOS E PRIORIDADES



Existem diversos métodos de estudo que podem te auxiliar para que 
você tenha um melhor aproveitamento na hora de estudar. Um deles é o 
método Pomodoro Timer, que consiste na divisão de tarefas em intervalos 
de 25 minutos. Para executar esse método, você deve marcar 25 minutos no 
cronômetro, e em seguida, focar apenas na atividade que estiver realizando. 
Passado esse tempo e, concluindo ou não a tarefa, você deve tirar uma 
pausa e descansar por 5 minutos. Esse processo deve ser repetido quatro 
vezes sendo que, quando completar o ciclo, você deve tirar uma pausa de 15 
a 30 minutos. Além de aliviar a ansiedade, o método Pomodoro Timer 
também melhora o processo de estudo, aumenta o foco e reforça a 
determinação para atingir os objetivos.
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Devido ao novo formato de ensino que está sendo ofertado, muitos 
alunos estão sentindo dificuldade para se comunicar e esclarecer suas 
dúvidas com o professor. Entretanto, é essencial que você não sinta 
vergonha de ligar o seu microfone, mandar suas dúvidas no chat, 
questionar e expor seus argumentos. E isso pode ser feito tanto no 
momento da aula síncrona, quanto em um momento assíncrono. Se 
desejar, você também pode marcar um horário de atendimento com os 
professores e os monitores da disciplina, conforme a disponibilidade dos 
mesmos. 

4  EVITE AS DISTRAÇÕES

Evite estudar e assistir as aulas em locais que impossibilitam sua 
concentração nos conteúdos, principalmente em locais com televisão, vídeo 
game ou com pessoas que podem tirar a sua atenção. E por mais que 
pareça irresistível dar aquela conferida nas redes sociais, também evite ao 
máximo fazê-la no momento das aulas ou quando estiver estudando. 
Lembre-se que você tem prioridades e, por isso, deve se esforçar para 
cumpri-las, mesmo que isso exija alguns sacrifícios. Dessa forma, use o 
aparelho de celular a seu favor, utilizando-o para atualizar-se sobre as 
principais notícias do mundo, para realizar cálculos e até mesmo para 
pesquisar assuntos complementares no momento da aula.
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5  NA DÚVIDA, PERGUNTE!

Mas lembre-se, por mais que as 
aulas ministradas pelos professores 
sejam esclarecedoras e de excelente 
qualidade, aprofundar e assimilar o 
conteúdo estudado só depende de 
você.



6  EXPLORE OS RECURSOS TECNOLÓGICOS

Uma das coisas que esse novo método de ensino proporcionou aos 
estudantes foi a aproximação com as ferramentas tecnológicas e com as 
mídias digitais e sociais. Por esse motivo, devemos enxergar os 
computadores e aparelhos celulares não apenas como dispositivos para 
assistir às aulas, mas sim como ferramentas que possibilitam a expansão 
dos nossos conhecimentos acerca de diversos temas. Sendo assim, faça 
pesquisas, assista a vídeos e documentários em canais didáticos, aprenda a 
utilizar um programa novo e use todas as ferramentas que podem contribuir 
beneficamente em seu processo de aprendizagem.
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7  TENHA FOCO, DISCIPLINA E OBJETIVO

As aulas em formato remoto exigem do estudante uma postura de 
maior autonomia e independência, já que não ocorre o contato presencial 
com os professores e o ambiente de aprendizagem é a sua própria casa. 
Desse modo, é imprescindível compreender que todo empenho e dedicação 
que você está destinando a seus estudos têm um objetivo maior que não se 
aplica apenas à sua formação acadêmica, mas também ao âmbito pessoal 
e, consequentemente, profissional. É importante conservar esse 
pensamento, pois ele irá te ajudar a se manter sempre motivado e com 
muito mais foco e disciplina para os seus estudos.



O descanso é um forte aliado no processo da aprendizagem, pois ele 
contribui não só com a saúde física, mas também com a saúde psicológica, 
sendo que ambas são cruciais para quem deseja uma boa qualidade de 
vida. Portanto, reconheça e respeite os limites do seu corpo e não se 
submeta a situações que podem desgastá-lo, pois como ser humano, você 
possui um organismo que requer cuidados e atenção. 

Uma boa noite de sono também é fundamental para garantia de um 
melhor funcionamento do seu corpo. Além disso, fazer pequenas pausas 
quando estiver estudando auxiliará em seu rendimento, pois seu corpo irá 
repor as energias perdidas e logo estará pronto para continuar trabalhando 
corretamente.

8  SAIBA EQUILIBRAR

Estudar e se esforçar para alcançar boas notas são atitudes que 
correspondem à vida acadêmica de grande parte dos estudantes, porém, 
saber intercalar os estudos com as demais atividades da vida pessoal é de 
extrema importância. Sendo assim, atribua a sua rotina momentos de 
descontração e interação com a família, assista a filmes e séries, use as 
redes sociais para falar com os amigos, dentre outras atividades do seu 
interesse. Saber equilibrar é essencial não apenas nas atuais circunstâncias, 
mas também em todos os outros momentos da vida.
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9   RESPIRE UM POUCO E DESCANSE



DICA BÔNUS

Selecionamos alguns aplicativos que irão te ajudar a aproveitar ainda 
mais as dicas que você aprendeu até aqui. 

Para relaxar:

● Cíngulo

● Lojong

● Orbia 

Para planejar e organizar:

● Google Keep

● Tiny Calendar

● Focus - ToDo: Pomodoro Timer

Para pesquisar e aprender:

● Academia.edu

● Speekoo - Aprenda Uma Língua Nova

● Flipboard.
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Todos os aplicativos listados estão disponíveis para Android e iOS.
 

Aproveite bastante todas as dicas para que a sua experiência com as  
aulas remotas seja ainda mais proveitosa e boa sorte nos estudos.

https://www.cingulo.com/
https://lojong.com.br/app/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.joxdev.orbia&hl=pt_BR&gl=US
https://www.google.com.br/keep/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.beesoft.tinycalendar&hl=pt
https://www.focustodo.cn/
https://apps.apple.com/br/app/academia-edu/id1385234213
https://www.speekoo.com/
https://flipboard.com/
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