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No Programa de Pós - Graduação de Mestrado Profissional em Educa-
ção Profissional e Tecnologia – PROFEPT é necessário à elaboração 
de um Produto Educacional, denominado de Orientações de Estudos 
para os estudantes do Curso Técnico em Agropecuária Integrado. 

O material textual tem o intuito de fornecer subsídios para melhorar o ensi-
no e aprendizagem. De modo a auxiliar os estudantes do curso Técnico em 
Agropecuária Integrado a encontrar diversas maneiras de planejar e organizar 
as rotinas de estudos, como elemento constituinte da aprendizagem. A fim de 
proporcionar melhores condições para que o estudante possa organizar a vida 
escolar que consequentemente se refletirá em outras etapas da vida. Sabe-se que 
a aptidão de se organizar e estudar são inerentes de cada pessoa e que também é 
um processo que pode ser aprendido, pois é um procedimento ativo e contínuo.
Tal material apresenta-se como uma mediação para que os estudantes possam 
utilizar ao longo dos seus processos formativos no percurso da instituição, tam-
bém no contexto pessoal e profissional. Ainda possa ser utilizada pelos demais 
profissionais da educação, familiares e demais interessados os quais partilham 
da perspectiva que é de mediar e criar espaços e estratégias de estudos, possi-
bilitando melhores condições de superação das dificuldades de aprendizagem.
 A escolha e construção desse material se justificam por ser um trabalho que vem 
sendo realizado diariamente pelos profissionais do Setor de Assessoria Pedagógi-
ca do Campus São Vicente do Sul. Ainda por se tratar de uma demanda recorrente 
da instituição que de acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional (IF 
FARROUPILHA, PDI 2014 – 2018) quanto à ênfase na qualidade de educação 
que se propõe aos institutos federais, apresenta como um dos grandes desafios do 
contexto dos institutos a superação dos índices de evasão, retenção e reprovação. 
É inerente que o material tem a pretensão de oportunizar ao estudante uma 
melhor compreensão dos processos de ensino e aprendizagem de forma a 
contribuir para melhorar a permanência e o êxito dos estudantes na escola. 
Ainda, o mesmo tem o intuito de proporcionar aos estudantes uma me-
lhor construção e reorganização da vida acadêmica, para promover 
aos mesmos uma melhor interação com o aprender. Sendo o apren-
dizado uma ação de interação entre o sujeito e o objeto de aprendiza-
gem, da interação com os pares e com o mundo, isto é, os processos 
de ensino e aprendizagem são constituídos nos processos de interação.

Também tem o anseio de provocar nos estudantes a capacidade de articular 
estratégias e metodologias de estudos para aperfeiçoar os processos formativos, 
a melhorar a relação e a interação entre si e com os outros e também capaci-
tar para a atualização profissional no mundo do trabalho. Visto que, muitos 
estudantes talvez não estejam acostumados com a lógica de organização dos 
cursos integrados, com aula manhã e tarde, muitos sem o hábito de estudo. 
Uma parcela destes estudantes reside na moradia estudantil ou nos arredores 
da escola, sem o acompanhamento mais próximo das famílias e acabam tendo 
dificuldades em se organizar para os estudos, podendo gerar muitos obstáculos 
aos processos de aprendizagem. Sendo o planejamento e a organização neces-
sários em qualquer situação, seja no tra-
balho, na vida pessoal ou na acadêmica. 
Ao se pensar em planejamento e 
organização de estudos é inerente 
destacar que a apostila não é o fim 
de um processo de aprendizagem, mas 
é tratada como estratégia para construção 
e reconstrução da relação entre os estu-
dantes com a aprendizagem. 
Os processos de aprender 
são resultados de inúmeros 
fatores, entre eles encon-
tram-se o planejamento e 
organização dos estudos. 
As dificuldades para or-
ganizar os procedimen-
tos de estudos podem 
tornar a aprendizagem 
difícil, comprometendo 
a motivação e a capa-
cidade da análise da 
própria potenciali-
dade do estudante. 

1. APRESENTAÇÃO

5



Caro Estudante...

O material desenvolvido de Orientações de Es-
tudos foi elaborado para auxiliá-lo no processo 
de ensino e aprendizagem. Sendo um material 
de estímulo com sugestões de como estudar, or-
ganizar e aperfeiçoar o tempo, os espaços e as 
rotinas de estudos, etc. Com o intuito de moti-
var e ampliar suas potencialidades. Sabendo 
que é um desafio a obtenção de hábitos e roti-
nas de estudos, mas é de suma importância não 
somente na vida escolar, também em todas as 

atividades humanas.

Bons estudos!
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Os caminhos e memórias do campus São Vi-
cente do Sul decorrem da sua fundação no 
ano de 1954, sob a designação de Escola de 
Iniciação Agrícola, criado pelo Decreto- Lei 
9.613, de 20 de agosto de 1946 e pelo Decre-
to Federal nº 22.470, de janeiro de 1947. Em 
1968, a escola passou a fazer parte da Uni-
versidade Federal de Santa Maria (UFSM), 
nomeada Colégio Agrícola General Vargas, o 
perdurou até 1985. No ano de 2002 foi ha-
bilitada como Centro Federal de Educação 
Tecnológica de São Vicente do Sul (CEFET-S-
VS).  Em 2008 ingressou como unidade inte-

grante do Instituto Federal Farroupilha.
Desse modo, o Instituto Federal Farroupilha 
Campus São Vicente do Sul tem o intuito de 
voltar-se para as demandas regionais e ser-
vir de ponto de referência com ações que 
promovam o desenvolvimento regional. Por 
este motivo que o campus oferta o curso 
Técnico em Agropecuária Integrado, para 
cumprir com as necessidades e anseios dos 
cidadãos por um ensino técnico, público e 
de excelência. A área agropecuária vem ao 
encontro das demandas da sociedade atual, 
“por enfatizar uma atividade produtiva mui-
to dinâmica e interdisciplinar, pode estabe-
lecer interações em diferentes níveis entre 
o setor e as diversas demandas sociais, eco-
nômicas e culturais que têm surgido com a 
sociedade contemporânea.” (Brasil, 2019). 
Portanto, é imprescindível elaborar conhe-
cimentos e planejar ações educativas que 
possam auxiliar os estudantes do curso a se 
organizar para os estudos como ponto faci-

litador da aprendizagem.
Por meio das experiências profissionais 
como Técnica em Assuntos Educacionais do 
IF Farroupilha campus São Vicente do Sul, 
que no fazer pedagógico atende a crescen-
te demanda de encaminhamentos ao Setor 
de Assessoria Pedagógico dos estudantes 
dos cursos técnicos integrados, que dizem 
respeito a auxiliar os estudantes a refletir 
e planejar os estudos para aperfeiçoar o 
rendimento, em consequência melhorar o 

aprendizado em todas as fases da vida.  
Este material denominado de Orientações 
de Estudos para os Estudantes do Curso 
Técnico em Agropecuária Integrado se pro-
põe a estimular nos estudantes a aptidão 
de criar metodologias de planejamento dos 
estudos com o intuito de melhorar os pro-
cessos de aprendizagem e preparar para os 
mesmos para atuar no mundo do trabalho.

2. INTRODUÇÃO
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3. COMO APRENDEMOS

As funções que se relacionam com o intelecto como 
ensinar e aprender são construídos pela atividade 
dos neurônios que acontecem no encéfalo.  O en-
céfalo nas pessoas geralmente possui 86 bilhões de 
neurônios, que são células nervosas que ao interagir 
entre si e com outras células, acabam criando redes 
neurais para que possamos aprender. Esta comuni-
cação entre os neurônios e com outras células, que 
acontece por meio de reações químicas. Sendo que a 
cognição vai depender do quantitativo de neurônios 
e das reações das substancias químicas que podem 
estimular ou dificultar a comunicação neural. Con-
forme Cosenza e Guerra (2011) os neurônios “con-
duzem a informação por meio de impulsos elétricos 
que percorrem suas membranas e a passam a outras 
células por meio de estruturas especializadas, as si-
napses, onde é liberado um neurotransmissor. (p. 25).

 As sinapses vão se tornando cada vez mais instituídas 
e complexas, à proporção que o sujeito interage com 
o meio, quanto mais interação com o meio ambien-
te mais conexões neurais a pessoa terá, ou seja, mais 
aprendizagem. Para Cosenza e Guerra (2011) a inte-
ração com o ambiente é importante “porque é ela que 
confirmará ou induzirá a formação de conexões ner-
vosas, e, portanto, a aprendizagem ou o aparecimento 
de novos comportamentos que delas decorrem” (p.34)
Assim, aprender é perceber os significados das coi-
sas, é ver o mundo com outros olhos, é ressignificar 
os saberes, é buscar soluções para os problemas do 
mundo. Segundo Rocca e Pantano (2015) aprender 
requer um “processo de envolvimento dinâmico entre 
o aluno e o conhecimento mediado por que ensina”. 
(p 42). Assim, aprender é um processo vivo e ineren-
te ao ser humano que está em constante aprendizado. 

O QUE É A APRENDIZAGEM

A aprendizagem é um processo muito complexo que 
envolve muitos fatores e conceitos, ela ocorre no con-
texto social, histórico e cultural de interação entre o 
sujeito e o objeto de aprendizagem, e da interação com 
os pares e com o mundo, e por predisposição genética. 
Entende-se que uma parcela do desenvolvimento 
do ser humano é uma construção genética, contudo 
é a aprendizagem que desempenha a função de tor-
nar visíveis os processos internos de desenvolvimen-
to, que afloram graças ao contexto sócio histórico 
em que a pessoa está inserida. Ela abrange muitos 
aspectos como o    cognitivo, as emoções, o psico-
lógico, ainda aspectos orgânicos, sociais e culturais. 
  Para Reivas (2018) a aprendizagem é o resultado 
do desenvolvimento de aptidões e de saberes, assim 
como a transferência destes as gerações futuras. (p. 
91). Sendo a aprendizagem um processo em conjun-

to que gera transformações ou mudanças na estru-
tura cerebral do aprendente. Sejam estas mudanças 
no comportamento permanente ou não das pessoas, 
sejam por condicionamento, por experiência, pela 
observação, pela motivação etc.. A pessoa é inclina-
da á aprender desde o seu nascimento, necessitando 
de estímulos, ou seja, motivação para o aprendiza-
do. Reivas (2018) considera que “a aprendizagem é 
desencadeada por meio de motivação” (p.92), sendo 
que este procedimento ocorre no intimo do sujeito, 
estando intrinsecamente ligado as relações de troca 
com meio. Segundo Vygotsky (2009), “desde o nasci-
mento a pessoa se constitui como parte integrante do 
mundo” (p.54), o qual é carregado histórico e cultu-
ralmente de sentidos, perpassando e perpetuando - se 
por gerações: o sentir, o pensar e o fazer pela cultura.

O QUE SIGNIFICA ESTUDAR

A palavra estudar conforme definição do dicioná-
rio é “procurar adquirir o conhecimento de algo”, ou 
seja, estudar é aplicar a capacidade de aprender para a 
aquisição de instrução ou de conhecimento; dedicar-
-se á apreciação, diagnóstico e entendimento de algo.  
Então estudamos para ganhar conhecimento, não 
importando se ele será utilizado agora ou no porvir. 

E é verdade que o conhecimento abre portas e faz per-
ceber as coisas do mundo em outra perspectiva. Co-
nhecer torna as coisas mais interessantes, podemos 
desenvolver hipóteses e ideias próprias sobre algo. 
É estudando que aprendemos coisas novas e trans-
formamos conceitos e o contexto em que vivemos. 
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Aqui seguem a algumas sugestões de hábitos e motivações 
que podem auxiliar o estudante a considerar suas potenciali-
dades e capacidades para estudar. 
  Os hábitos de estudar podem ser aprendidos, não é estante e 
engessado.  Ter hábito significa a interiorização de uma ação 
de modo espontâneo com o intuito que ela acaba se tornan-
do um costume, uma mudança de comportamento, ou seja, 
que a repetição se torne uma ação permanente no sujeito. 
Ao gerar grandes mudanças na pessoa, ao construir novos 
comportamentos é um processo que necessita de um grande 
esforço, ou seja, muitas vezes, é preciso desaprender alguns 
hábitos para aprender outros novos. Para consolidar bons 
hábitos de estudos é necessário traçar objetivos claros e con-
cisos. Portanto, desenvolver o hábito de estudar diariamente 
é questão de dedicação e prática. A criação de hábitos é im-
portante para dar segurança às pessoas, pois seria inviável ao 
organismo humano viver em constante mudança. 
Na maioria das vezes, o estudante precisa estar motivado para 
elaborar o hábito de estudar. Para a maioria dos estudantes 
a motivação impulsiona os estudos e conseqüentemente am-
plia a aprendizagem, e a motivação vem por causas diversas: 
os estudantes estudam por si, pela família, por expectativas 
de um futuro mais próspero, pela continuidade dos estudos, 
por um trabalho melhor valorizado, pelo retorno financeiro, 
por reconhecimento, para ampliar os saberes, por almejar 
uma faculdade, etc. Seja qual for á motivação o importante 
é estudar. 
É uma construção que é necessária e importante se o estu-
dante desejar realmente aprender, pois o estudo é válido, 
sendo para o agora ou para o futuro, vai fazer a diferença na 
vida do estudante, não somente para os estudos, mas tam-
bém em outras etapas da vida.   Rocca e Pantano (2015) “[...] 
acreditam que a motivação para estudar deve vir do próprio 
aluno, mas é possível criar condições para que o estudo se 
torne mais interessante”. (p.226). 
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ESTUDANTE 
COMO SE
MOTIVAR

AOS ESTUDOS

• Busque por motivação pessoal ou estímulo interno 
para estudar. Sabe-se que a motivação é um vetor que 
em muito impulsiona as pessoas em todas as ativida-
des da vida, inclusive para conseguir consideráveis re-
sultados na aprendizagem.  Os sentimentos e as emo-
ções em muito no levam as ações.
• Tenha foco; 
• Crie metas, objetivos a cumprir;
• Se desafie;
• Tenha autoconfiança na sua capacidade;
• Acredite no seu potencial em aprender. Sendo que 
todos têm capacidade para aprender, independente 
das particularidades e peculiaridades. A aprendiza-
gem é uma construção social, histórica, cultural, entre 
outras.
• Tenha autonomia para encontrar diversas estratégias 
que melhor se adapte a sua maneira de estudar;
• Crie uma planilha de progressão aos estudos;

• Traçar objetivos claros e concisos;
• Estude diariamente, é praticando que se desenvolve 
o hábito de estudar;
• Tenha dedicação e empenho para estudar;
• Seja disciplinado;
• Cuide-se, corpo e mente necessita estar em harmo-
nia para poder desenvolver um bom estudo;
• Tenha bons hábitos de alimentação, coma alimentos 
saudáveis e nutritivos;
• Durma bem, de 8 a 10 horas diárias de sono são ne-
cessárias aos jovens para conseguir repor as energias 
gastas diariamente;
• Pratique atividades físicas;
• Alterne os horários de estudo com momentos de 
descanso, pois o descanso é fundamental na aquisição 
da aprendizagem;

• Valorizar o esforço do estudante. É importa que o 
seu filho (a) sinta que o seu empenho em estudar é 
significativo para a família;
• Pais ou familiares sejam o ponto de apoio e referên-
cia do seu filho (a) no momento de estudos.  Sabe-se 
que estudar para muitos não é uma tarefa fácil, sendo 
fundamental que a família esteja disposta a auxiliar o 
estudante neste momento;
• Crie momentos de escuta com seus filhos. Para sa-
ber como eles se sentem durante e após os estudos, se 
existem dificuldades para juntos com a escola buscar 
soluções para melhorar o aprendizado do estudante;
• Incentive seu filho (a) a ter responsabilidade e com-
prometimento com os estudos;
• Procure acompanhar a aprendizagem do filho (a) 
na instituição escolar, o estudante aprende melhor se 
existe uma aproximação da família com a escola.

FAMÍLIA 
COMO
MOTIVAR O
ESTUDANTE

BONS
HÁBITOS DE 

ESTUDOS
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A orientação dos estudos se propõe a contribuir 
com o conteúdo escolar, propondo estratégias para 
melhorar ou facilitar a relação do estudante com a 
aprendizagem. No momento em que esta relação em 
muito se vê corroída e defasada refletindo na moti-
vação e confiança dos estudantes na sua própria ca-
pacidade em aprender.
  A ação de aprender remete-se a inúmeros 
fatores, entre eles está á organização e planejamento 
dos estudos. A organização dos estudos se funda-
menta em métodos de estudos e na manutenção da 
própria aprendizagem. Em que a dificuldade para se 
organizar ou a falta de planejamento nos estudos, 
pode em muito transformar a aprendizagem em 
uma ação enfadonha, cansativa e desestimulante ao 
estudante. Por isso é importante que haja a orienta-
ção de estudos para o estudante possa se organizar 
descobrindo e superando suas dificuldades, aperfei-
çoando suas potencialidades, tornando-se um sujei-
to ativo e construtor da sua própria aprendizagem.
Aqui constarão algumas dicas para o estudante 
aperfeiçoar o planejamento dos seus estudos em 
diferentes momentos: estudando em casa; no am-
biente escolar, em grupo. Espera-se que o estudante 
no ensino médio desenvolva a capacidade de estu-
dar sozinho, assim saber se planejar é fundamental 
para a construção do conhecimento. Bem como o 
estudante consiga aproveitar os momentos de socia-
lização e correspondência de saberes entre os pares 
quando estuda em grupo. A fim de ampliar seus co-
nhecimentos ou explicar e auxiliar o outro a sanar 
as dúvidas. Também é importante que o estudante 
consiga melhorar a sua relação entre o conteúdo 
escolar e o aprender, sabendo que a aprendizagem 
acontece em todos os ambientes, mas se intensifi-
cando no ambiente escolar.
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ESTUDANDO EM CASA
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ESTUDANDO EM CASA
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ESTUDANDO NO AMBIENTE ESCOLAR
• Para se adiantar nos estudos na escola, já vá com o conteúdo que será dado no dia da aula, pelo menos lido. 
Procure se inteirar dos conteúdos que serão trabalhados antes da aula leia e pesquise antes. Assim você terá 
mais facilidade em fixar e aprender, já que terá uma noção do que será tratado durante as aulas. Também é um 
fator que facilita á contribuir com a aula, levantando tópicos que ficou com dúvida o que despertou curiosida-
de;
• Tenha o horário da sua turma atualizado, 
• Tenha o material de estudo que serão necessárias as aulas do dia, seguindo o horário da turma, a fim de não 
ocorrer à situação de não ter os materiais e ficar deslocado durante as aulas;
• Procure respeitar os horários de chegada, saída e dos intervalos das aulas, com o intuito de não perder as 
explicações do professores que podem ser crucial;
• Seja freqüente nas aulas;
• Procure organizar antecipadamente o material que será utilizado nas aulas;
• Preste o máximo de atenção durante as aulas nas explicações dos docentes;
• Não fique com dúvidas sobre os conteúdos. Procure sanar as dúvidas pontuais durante as aulas ou procure os 
professores em outros horários disponíveis pelos docentes;
• Tenha uma relação de empatia com os professores, é importante ter um bom convívio com os professores, que 
podem muito de auxiliar na aprendizagem;
• Tenha um bom convívio com os colegas da turma;
• Tenha material para realizar anotações dos pontos mais importantes das aulas, e faça anotações dos tópicos 
centrais para ser retomado depois;
• Qualquer dúvida relacionada á dificuldade de aprendizagem procure o Setor de Assessoria Pedagógica;
• Demonstre interesse e participação nas atividades propostas durante as aulas;
• Seja proativo;
• Procure realizar as atividades que foram propostas para ser realizadas durante as aulas, nas aulas. Assim evite 
o acumulo de tarefas.
• Utilize os espaços disponibilizados pela escola para estudar, como a biblioteca, salas de estudos, etc.
• Aproveite as oportunidades que a escola oferece como monitorias grupos de pesquisa, grupos de estudos, etc.

• O importante de se estudar em grupo é a troca de ideias, com o intuito de aprender e auxiliar os colegas
• Procure auxiliar o grupo naquilo que você sabe, eu sei mais uma matéria e você sabe mais outra, assim suces-
sivamente. Cada uma contribui com o que melhor aprendeu.
• Determine os assuntos a serem estudados (páginas, exercícios, aulas necessitam ser estudadas, etc.)
• Procure um local ou ambiente em que todos possam se olhar de maneira cômoda. Em que haja espaço para 
todos.
• Se tiver trabalhos, atividades, exercícios, entre outros, divida as tarefas entre o grupo;
• Comprometa-se em realizar a sua parte dos trabalhos propostos, quando tiver. Não é certo esperar que outra 
pessoa faça o que é sua obrigação. Tenha seriedade com os estudos e respeito com os colegas;
• Não espere somente pelo colega, exponha suas ideias, procure se interar dos assuntos;
• Aceite as opiniões, pensamentos e sugestões dos colegas, pois cada um pensa de um jeito, e deve ser respeita-
do. Se houveram divergências em algum tópico do conteúdo, exponha seus argumentos de forma pacífica, não 
permita que discordâncias de ideias se transformem em brigas.
• Procure anotar as dúvidas ou dificuldades antes do encontro para os estudos. Assim, dá para melhorar a 
discussão sobre os assuntos com os colegas, conciliando ideias, acrescentando novas saberes, trocando conhe-
cimento. Como o intuito de fortalecer os estudos e a aprendizagem;
• Determine horários para começar e concluir os trabalhos e tarefas, não deixando nada para depois.
• Procure levar todo o material necessário para os estudos. (livros, cadernos, apostilas, etc);
• Procure não incentivar distrações ou outros assuntos que não são relevantes no momento de estudos. Deixe 
para falar ou tratar de outros assuntos no termino do estudo ou em outro momento.

ESTUDANDO EM GRUPO
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ORGANIZAÇÃO DOS TEMPOS DE ESTUDOS

Neste tópico se-
rão realizadas 
algumas su-

gestões para aper-
feiçoar a gestão do 
tempo de estudo. 
É importante or-
ganizar o tempo 
de estudos para 
que o estudante te-
nha condições de rea-
lizar todas as atividades 
previstas no seu cotidiano. 
Como afirma Claudio de 
Moura Castro (2015) “O tem-
po é o recurso mais precioso 
que você tem! [...] o tempo é 
matéria-prima do aprendiza-
do.”. (p.33). Assim, saber pla-
nejar o tempo é de extrema 
importância quanto qualquer 
outro fator para ampliar a apren-
dizagem. De modo que, a orga-
nização do tempo é base não só 
para os estudos e para o bom de-
sempenho na escola, mas também 
em outras partes da vida como no 
trabalho, no lazer, nas atividades 
cotidianas, etc.
A maioria dos estudantes não sabe ou 
não consegue gerir seu tempo de estu-
dar, se preparar eficientemente para estudar, não conseguem estudar 
ou não sabem estudar, apresentam dificuldade em se concentrar para 
realizar as tarefas, resumindo não conseguem aproveitar seu tempo 
da melhor forma possível. Castro (2015) afirma que há “[...] uma 
tendência universal de perder tempo com atividades secundárias 
menos penosas e deixar para o fim o mais importante.” (p. 34). E 
com os jovens acontece à mesma coisa, eles vão postergamos as 
atividades mais importantes como os estudos por outras.  Ou são 
tantas as atividades que não conseguem dar conta durante o dia 
e acabam sem tempo.
 Por isso é fundamental organizar melhor o tempo, pois a maior 
dificuldade não é a falta de tempo, mas a má utilização do mes-
mo.  Dessa forma é importante organizar o tempo com o in-
tuito de conseguirmos realizar, talvez não tudo que tenhamos 
planejado, mas o que é imprescindível realizar. Ou seja, estabe-
lecendo prioridades.
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DICAS DE COMO

MELHORAR SEU 
TEMPO DE

ESTUDO

• Faça uma listagem com todas as coisas que tem para 
fazer durante a semana; de preferência em planilhas;

Importante x Urgente: As coisas considera-
das importantes são aquelas tarefas que se não a 
realizarmos, vão nos trazer conseqüências mui-
to graves em longo prazo. Já as coisas urgentes, 
acontecem por pressões que sejam realizadas 
logo, por meio de solicitações derradeiras e re-
clamações. Por isso toda a atenção e dedicação 
devem ser focadas nas coisas que são realmente 
importantes, ou seja, os estudos.
• Utilize cores, números ou símbolos para des-
tacar os níveis de prioridades, tornando-as mais 
atrativa e fácil de lembrar;
• Avalie se os tempos necessários para a realiza-
ção das tarefas com o tempo que você realmente 
tem disponível;
• Se existirem muitas tarefas e pouco tempo, com 
prioridades que colidem, escolha as que real-
mente são importantes;
• Faça ajustes na lista que você criou sempre que 
necessária, assim nada é estaque e imutável, mas 
vá adaptando-se conforme as suas demandas;
• Saiba que quanto mais criteriosa for a sua lista 
(as), melhor será para gerenciar seu tempo e re-
forçar a memória das tarefas que você precisa re-
alizar. Pois, o nosso cérebro é ótimo para realizar 
muitas coisas podemos criar, produzir, imaginar, 
pensar e refletir, mas encontra dificuldades em 
lembrar-se de realizar tarefas. Para não sobrecar-
regar sua memória, faça listas com o intuito de 
melhorar o planejamos do uso do tempo;
• Procure utilizar para fazer os registros: blo-
cos de notas, agendas, planners, computadores, 
smartphones, celulares, etc.
• Tente reorganizar sua semana embasada na lis-
ta que você construiu;
• No fim de semana, analise os resultados no ge-
renciamento do tempo das tarefas e atribua uma 
nota ao seu desempenho com uma justificativa;
• Se não houve um progresso reescreva as listas, 
reorganize seu tempo novamente, o planejamen-
to e uma questão que requer prática. Então pra-
tique mais e mais. Se você conseguiu chegar até 
aqui é porque tem o desejo realmente aprimorar 
as potencialidades em estudar, não somente na 
vida escolar, mas com um todo.

Distribua o tempo para realizá-las, distribua por perí-
odos (Manhã, Tarde, Noite);
• Estabeleça períodos de pausa durante a realização 
das atividades;
• Separe as tarefas pessoais, de lazer das atividades de 
estudo;
• Depois estabeleça os níveis de prioridades para elas. 
Crie quantas prioridades julgar necessárias:
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Aqui serão dispostas algumas 
dicas de como organizar os 

materiais de estudo (cadernos, 
agendas, resumos para estudar, 
etc.) para aperfeiçoar o apren-

dizado.
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ORGANIZANDO O CADERNO DE AULA:
• Utilize cadernos ou fichários devidamente identifi-
cados com os nomes das disciplinas
• Procure anotar os conteúdos da mesma disciplina 
sempre no mesmo caderno ou fichário, dando se-

qüencia ao conteúdo;
• Deve conter a data que a aprendizagem foi trabalha-
da em sala de aula, para facilitar a busca no momento 
de estudar;

ORGANIZANDO O AMBIENTE DE ESTUDO:
• Antes de iniciar os estudos prepare o local para es-
tudar, que seja limpo e arejado e tranqüilo, longe de 
barulhos e distrações;
• Retire da mesa tudo que não será utilizado, assim 
evita distrações;
• Mantenha uma luminária apenas, em que a ilumi-
nação fique voltada aos materiais de estudo que serão 
utilizados;
• Tenha lápis, canetas e marcadores, borrachas, etc., 
de preferência em porta-lápis ou copos para ocupar 
menos espaço. Também para evitar que se percam e 
que caiam, dispersando o estudante;
• O notebook, computador, taplet devem ficar na mesa 
para estudar, realizar anotações e pesquisas somente;
• Procure deixar o celular, smartphone desligado, no 
modo silencioso ou em outro local. Para evitar distra-
ções com redes sociais ou afins;
• Opte por estudar em uma escrivania, mesa ou afins;
• Evite estudar deitado na cama, sofá, chão, etc., assim 
você o risco de se distrair mais rápido, pode dar sono, 

e a postura fica prejudicada;
• Procure estudar sentado em uma cadeira dentro do 
possível confortável;
• Levante-se de tempo em tempo para se alongar e re-
tomar a postura;
• Se o celular, smartphone for utilizado com fins de 
estudo e para pesquisa, evite entrar em redes sociais 
ou afins, responder e atentar para outros assuntos que 
não o relacionado aos estudos no momento. Foco e 
atenção são importantes.
• Se você não possui um ambiente mais adequado 
para estudar procure por algum similar (bibliotecas, 
salas de estudos, etc.) ou combine com a família, co-
legas de quarto, ou similar para que em determinados 
horários você possa estudar, tendo proporcionado as 
condições possíveis;
• Na sala de aula, deixe na classe somente os matérias 
que serão utilizado durante as aulas, guarde os demais 
materiais na mochila.

É SEMPRE BOM TER EM MÃOS:
• Papeis avulsos para anotações;
• Post-its coloridos de diversos tamanhos para marcar 
páginas de livros, apostilas, etc. O que é importante e 
precisa ser destacado;

• Marcadores de páginas;
• Marca textos coloridos;
• Canetas de diversas cores;
• Folhas de rascunho;

MATERIAL DE ESTUDO ORGANIZADO:
• Para as folhas de rascunho com anotações utilize 
fichários ou pastas com a finalidade de armazenar e 
organizar o material. Assim, você evita que o material 
fique solto, correndo o risco de perder aquela anota-
ção importante, bem como o material fica separado 
por conteúdo e assunto;
• Utilize Fichas de identificação para as pastas ou fi-
chários que contenham: 

• Utilize etiquetas para identificar documentos, pa-
péis, cadernos, livros, etc;
• Procure usar uma etiqueta para cada disciplina;
• Tenha uma pasta identificada somente para guardar 
provas, trabalhos e avaliações durante cada semestre, 
muitos estudantes não temo hábito de guardar as ava-
liações, elas podem ser uma fonte de estudo;
• O material de apoio aos estudos ou que foram utili-
zados em sala de aula, como Xerox, listas de exercícios 
e afins, também precisam ser organizados, etiqueta-
dos, separados e guardados, pois serão muitos úteis 
para estudar.
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UTILIZANDO O COMPUTADOR, NOTEBOOK: TABLET PARA ESTUDAR:
• Para otimizar o uso do computador para estudar,  te-
nha organizado pastas com o nome da disciplina, e no 
porta arquivo o ano ou semestre, o curso.
• Salve todos os trabalhos, avaliações e qualquer ma-
terial que possa ser útil aos seus estudos nas pastas 
identificadas com cada disciplina. 
• Salve todas as pastas das disciplinas no porta arqui-
vos devidamente identificadas no ano/ semestre e cur-
so. Assim fica mais fácil estudar;
• Compartilhe seus trabalhos no Drive, email ou na 

nuvem, ou algum dispositivo móvel, assim você não 
corre o risco de perder seu trabalho, ou ter que refa-
zê-lo novamente. 
• Faça seu registro ou tenha atualizado os dados no SI-
GAA Acadêmico, lá você também terá acesso aos ma-
teriais e conteúdos disponibilizados pelos professores;
• Busque acompanhar periodicamente o site da insti-
tuição a fim de se atualizar sobre as noticias, editais e 
outros serviços.

AGENDAS, PLANNERS, CALENDÁRIOS ENTRE OUTROS COMO ALIADOS
NOS ESTUDOS:
• Anotar as datas das avaliações é de suma importân-
cia registrar estas datas para não se perder nos estudos 
e nos prazos de entrega das atividades;
• Organize uma lista com os nomes docentes, bem 
como email ou telefone, o número da sala do profes-

sor no campus.  Dos professores que estão lecionan-
das as aulas para você, com o intuito de facilitar para 
encontrar o professor para tirar dúvidas, quando ne-
cessários;
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8. ROTEIROS 
DE ESTUDOS

DIÁRIOS

Apresentação de al-
guns modelos de cro-
nogramas de estudos 
diários e semanais 
com a disposição dos 
horários e de espaço 
para as disciplinas de 
modo a planejar os 
horários de estudos.
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ORGANIZAÇÃO
DE ESTUDOS
LEVANTAMENTO
INICIAL
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PLANEJAMENTO DE
ESTUDOS SEMANAIS:
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PLANO DE ESTUDOS:
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CALENDÁRIO DE
ATIVIDADES
MENSAL

26



27



Aqui serão apresentados os espaços disponibilizados 
pelo Instituto Federal Farroupilha Campus São Vicen-
te do Sul, utilizados pelos estudantes. Assim a institui-
ção escolar é um espaço físico, um lugar, mas também 
é uma construção social e cultural, repleta de signifi-
cados e sentidos.
A instituição escolar é um espaço que se transforma 
em um ambiente especifico, com características pró-
prias, em um determinado tempo. Para Viñao (2005) 
é um espaço que “[...] ao mesmo tempo, essa ocupa-
ção e sua conversão em lugar escolar leva consigo sua 
vivencia como território por aqueles que com ele se 
relacionam.” (p.17) É inerente dizer que o espaço da 
escola é considerado um símbolo certificado por es-
tudantes e servidores da educação (docentes e técni-
cos administrativos) que interage e educa.  Enquanto 
lugar que condiciona e esclarece as relações com os 
espaços que a cercam, das relações entre os espaços 

com edificações, com a distribuição e uso destes luga-
res com as pessoas que lhes dão sentido.
O campus São Vicente do Sul está localizado na ci-
dade de São Vicente do Sul, RS, tem uma extensão 
territorial de 332 hectares e 235 hectares pela fazenda 
escola, a qual fica a 15km da sede da escola. Oferecen-
do como instalações físicas aos estudantes do curso 
Técnico em Agropecuária Integrado uma estrutura 
que “proporciona o desenvolvimento cultural, social 
e de apoio à aprendizagem, necessárias ao desenvolvi-
mento curricular para a formação geral e profissional, 
com vistas a contemplar a infraestrutura necessária 
orientada no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos.” 
(Brasil, PPC do Curso Técnico em Agropecuária Inte-
grado, 2019, p. 67).
Entre as instalações físicas se destacam a:

UTILIZANDO OS ESPAÇOS DE ESTUDOS DO IFFar
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O campus São Vicente do Sul dispõe da Biblioteca 
Prof. Ariovaldo Flores (BPAF), que atua com o sistema 
especializado entre as bibliotecas do IFFar, denomina-
do Pergamun,  o qual é um software de gerenciamento 
que possibilita  acesso  ao acervo, a renovação e reser-
va de materiais. A biblioteca dispõe de títulos especí-
ficos que apreciam todas as áreas que são relevantes 
ao curso de Técnico em Agropecuária Integrado, es-
tando á consulta ao acervo de materiais disponível aos 
usuários no site da instituição. A biblioteca também 
oferece outros serviços ao público como consultas ao 
banco de dados (períodos e livros), orientação sobre 
as normas de trabalhos acadêmicos e oferecem visi-
tas orientadas aos estudantes e demais público. Ainda 

proporcionam ações de âmbito cultural que estimu-
lam a leitura, também promovem outras atividades 
como exposições, oficinas e cantatas.
Quando falamos em buscar um lugar tranqüilo para 
estudar, nos reportamos também á biblioteca que 
para muitos estudantes é um espaço muito importan-
te e bastante utilizado, tendo ainda muito á oferecer, 
um ambiente de estudo e de aprendizagem.  Segundo 
Wendel (2008) quando nos reportamos a um espaço 
calmo para estudar o que ainda “[...] para muitas pes-
soas a biblioteca é a melhor opção. Ela conta com pro-
fissionais que podem ajudar muito na sua pesquisa e 
nos seus estudos. Outra vantagem é o empréstimo de 
livros.” (p.72).

BIBLIOTECA
UTILIZANDO OS ESPAÇOS DE ESTUDOS DO IFFar
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UTILIZANDO OS ESPAÇOS DE ESTUDOS DO IFFar

As salas de estudo são uma ótima opção para aque-
les estudantes que necessitam de um espaço especi-
fico para estudar dentro do campus São Vicente do 
Sul, além da sala de aula, sendo muito utilizados pelos 
alunos do eixo agropecuário. Ou seja, são ambientes 
reservados que tem o intuito de expandir e desenvol-
ver atividades que necessitam de concentração para 
serem realizadas. Estando disponíveis na biblioteca, a 
qual oferece salas de estudos individuais, área de leitu-

ra, salas de estudo em grupo, sala com computadores 
com acesso a internet para realização de pesquisas. 
Possuindo um ambiente tranqüilo, iluminado, limpo 
e desenvolvido seguindo os moldes de acessibilidade, 
sendo um espaço bem elaborado e propicio paras es-
tudos. Também está disponibilizado aos estudantes 
espaços de estudos dentro dos Prédios A e B, na en-
trada dos mesmos com mesas e cadeiras.

SALAS DE ESTUDO

A utilização dos laboratórios pelos estudantes do cur-
so Técnico em Agropecuária Integrado é fundamental 
para o desenvolvimento das atividades práticas. Nes-
tas tarefas o estudante desenvolve aprendizagens pro-

cessuais, como capacidade de observação, investiga-
ção, inferência, descrição, entre outros.  Construindo 
e desenvolvendo experimentações com o intuito de 
criar hipóteses para solucionar problemas.

LABORATÓRIOS
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10. RESUMOS E 
MAPAS MENTAIS: 

COMO APERFEIÇOAR
O PROCESSO
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A realização de resumos é uma boa maneira de desenvolver a aprendizagem. Pois a dinâmica de rea-
lizar anotações expõe um exercício mental de selecionar ideias, eventos e explicações que foram apre-
sentadas na aula pelo professor. Também se assemelham a grifar livros, apostilas, artigos ou qualquer 
outro material que se pretende registrar os tópicos mais relevantes.
 Ao anotar estamos construindo inúmeras formas de aprender, pensando, criando, refletindo e fixando 
os saberes. Para Castro (2015) “Ao anotar, fazer um esforço de síntese. Como resultado, duas coisas 
acontecem. Em primeiro lugar, quem anota entende mais, pois esta sempre fazendo um esforço de cap-
tar o âmago da questão. [...] Em segundo lugar, ao anotar, nossa cabeça vaga menos.” (p.53). Ao realizar 
anotações somos obrigados a focar nossa atenção ás aulas e refletir sobre a matéria apreendida, assim 
melhora o aprendizado e também aperfeiçoa a gestão do tempo de estudo.RE

SU
M

O
S

• Utilize papéis, blocos de notas, cadernos, folhas de 
rascunhos, notebooks, etc., como outros materiais 
para fazer registros e anotações;
• Preste a atenção nas explicações do professor (a) ou 
leia a matéria, livros, artigos, etc., e faça grifos e anote 
as ideias centrais do que foi dito ou lido;
• Procure escrever as ideias importantes com suas pa-
lavras de forma sintética e coesa. 
• Procure acrescentar novos tópicos que julgue im-
portante para entender o conteúdo. 
• Anote também as ideias que discorda ou que para 
você possa parecer sem propósito.  Ali podem estar 
os tópicos que podem levar a compreensão, pois ao 
discordar de algo, nos leva a pensar em argumentos 
para confrontar, ou seja, você acaba por refletir sobre 
o assunto;
• Anote os assuntos que foram ditos ou escritas que 
você não tenha entendido. Porque você precisa bus-
car, pesquisar, perguntar ao professor, ao colega, etc., 
para tentar compreender aquelas ideias e assim acaba 
por aprender mais. 
• Durante a leitura procure registrar os tópicos que 

precisam ser retomados, seja para compreender me-
lhor, seja para elaborar novas ideias;
• Esboce também detalhes, exemplos, fórmulas, etc., 
de modo a transformar tais ideias em ação, em ilus-
trações que permitem lembrar ou retomar aquele mo-
mento;
• Use cores para destacar o que possa parecer impor-
tante;
• Utilize marca textos coloridos, canetas que chamem 
a sua atenção, folhas coloridas, post-it, etc., hoje em 
dia existem inúmeras opções. Para destacar as ideias 
que julgue importantes;
• Revise as suas anotações, reformulando ou acrescen-
tando ideias, com o intuito de perceber se o resumo 
que você elaborou é compreensível para você, ou seja, 
se você conseguiu entender o que você fez;
• Procure se dedicar para elaborar um resumo de qua-
lidade. Pois em vez de estudar todo um livro, todo o 
conteúdo novamente de uma disciplina, você tem um 
bom material de aprendizagem, em que estará estu-
dando e aprendendo em todo o processo.
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Os mapas mentais são uma estratégia de organização do pensamento de modo visual, ou seja, são 
instrumentos de aprendizagem que se utiliza de palavras-chaves, figuras, representações, matizes, 
símbolos para representar conceitos. Para Moreira (2010) “Modelos mentais, são como blocos de 
construção cognitivos que podem ser combinados e recombinados conforme necessários.” (p.6). 

Torna-se importante se utilizar da prática dos mapas mentais, assim possibilitam ao estudante o favorecimento 
do aprendizado e também aprimorar a capacidade de criar, de inventar, ampliando a produtividade pessoal e 
profissional. Segundo Castro (2015) o mapa mental “[...] oferece ao nosso cérebro uma ferramenta conveniente 
para o seu trabalho de transformar as peças do quadro-cabeça em um quadro coerente, que é o assunto que 
está sendo aprendido.” (p. 75). Dessa forma, os mapas mentais nos proporcionam a percepção da informação 
em sua totalidade, suas relações e desenvolvimentos, por meio de sentidos diferentes, ou seja, a mente humana 
gosta de perceber as coisas com outras roupagens. O mapa mental não é um amontoado de ideias soltas sem 
nexo, mas se inicia com uma ideia maior, e dela vão surgindo conceitos e pensamentos que vão progressiva-
mente estruturando os demais. Assim, o mapa mental vai se organizando, ganhando sentido e significado.
Os mapas mentais servem para compreender conceitos complexos, novas ideias e assuntos que serão recons-
truídos, para fazer listas, cronogramas, agendas, é muito útil para organizar o pensamento diante de assuntos 
que se tem pouco conhecimento ou que falte clareza, etc. A construção do mapa mental proporciona ao es-
tudante um poderoso instrumento para a aquisição de uma aprendizagem ativa e participativa, quando é o 
próprio estudante que cria e organiza o mapa mental, utilizando-se de suas próprias palavras procura por meio 
de uma estrutura lógica formular suas ideias do que foi dito ou lido.

MAPAS MENTAIS
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11. DIGA

NÃO Á
PROCRASTINAÇÃO
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Um dos fatores que pode se tornar obstáculo á apren-
dizagem é a procrastinação, que é a capacidade de 
adiar qualquer ação ou atividade, protelar uma ação. 
Isto é percebido quando o estudante deixa a matéria 
acumular, assim como trabalhos, tarefas de casa, e 
também os estudos. 
Quanto mais o estudante deixar acumular as ativida-
des escolares, mais difícil e trabalhoso ficará para se 
reestruturar nos processos de aprender. E qual é o pas-
so primordial para que isso não aconteça é a organiza-
ção. Para Barbara Oakley (2015) a “procrastinação, na 
verdade é um mau hábito de importância única, mo-
numental e fundamental”. (p.93), então procrastinar é 
um hábito que permeia várias áreas da vida da pessoa.  
Por isso é necessário planejar os estudos como fator 
relevante na somente na escola, mas também trará 
reflexos em outras etapas da vida do estudante. Para 
dizer não a procrastinação:

• Tenha uma rotina diária de estudos. Conforme Wen-
del (2008) se o estudante “[...] conseguir se organizar e 
estudar um pouquinho por dia, não vai precisar varar 
a noite na véspera da prova ou da entrega do traba-
lho.” (p.73);
• Faça as tarefas de casa proposta pelo professor em 
tempo hábil;
• Reserve um tempo para fazer as tarefas, trabalhos e 
afins;
• Procure entregar dentro dos prazos os trabalhos e 
atividades propostos pela escola;
• Crie um roteiro de atividades semanal para realizar 
os trabalhos: 1) Escreva o esquema do trabalho, 2) 
Verifique que dados do trabalho faltam ou precisam 
ser completados, 3) Faça coleta de dados, por meio de 
pesquisa sobre o tema ou assunto, 4) Tire as dúvidas 
com os professores, 5) Escreva o trabalho, 6) Revise o 
trabalho e 7)Entregue o trabalho.

DIGA NÃO Á PROCRASTINAÇÃO

12. MAIS ATENÇÃO, POR FAVOR!

Todos sabem que vivemos em um mundo repleto de estímulos por todos os lados, 
por isso manter o foco e a atenção não parece uma empreitada fácil. Porém é im-

prescindível manter um mínimo de concentração para realizar qualquer atividade, 
seja na escola, no trabalho, em casa, entre outros. Sendo a atenção primordial no 

desenvolvimento da aprendizagem e a falta dela pode se tornar um obstáculo ao 
processo de aprender. 

 Assim, a atenção é definida como um procedimento de conduzir ou escolher 
um dado estímulo ou conhecimento em certo período de tempo, confe-

rindo um sentido emocional a cada um destes estímulos. Desse modo, 
a atenção é determinada pelo grau de interesse e ansiedade com que se 

focaliza em algum estímulo, ou seja, dirigimos a atenção ao que é in-
teressante para nos, a fim de interagir com o meio. Segundo Rocca e 

Pantano (2015) expõe que a atenção “é uma função neuropsicoló-
gica básica, que está subjacente a todos os processos cognitivos, 

caracterizando-se, portanto, como um aspecto importante da 
cognição.” (p. 100). 

Neste sentido é importante no desenvolvimento da apren-
dizagem a atenção do estudante esteja voltada aos estu-

dos, sendo um grande desafio, por isso seguem algumas 
dicas:

• Durante as aulas preste o máximo de atenção pos-
sível;

• Procure não sentar próximo á janelas e portas 
evitando assim a distração;

• Evite conversas paralelas com outros cole-
gas, durante as explicações dos docentes;
• Evite o uso de celulares, fone de ouvido, 
etc, durante os estudos, sabe-se que os usos 

dos aparelhos eletrônicos tomam a atenção.
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Neste material de Orientações de Estudo elenca-
ram-se inúmeros instrumentos e táticas de plane-
jamento e organização de rotinas de estudos para 
os estudantes do curso Técnico em Agropecuária 
Integrado. Sendo sugestões que também podem 
ser utilizadas pelos estudantes dos demais cursos. 
Enfatizando a importância e valorização dos estu-
dos, como basilar para a vida acadêmica, pessoal e 

profissional.
Existe a perspectiva que o estudante do ensino 
médio integrado já tenha desenvolvido a aptidão 
de se planejar, criando prioridades, organizando 
seu tempo de estudo, isto é, criando estratégias de 
desenvolver a aprendizagem mediante a grande 

demanda de informações. 
No entanto, não é a realidade de muitos estudan-
tes, pois nem todos se encontram preparados para 
as exigências dessa etapa da vida escolar. Assim 
como qualquer outro processo, saber se organizar 
é um procedimento que é aprendido, ou seja, pode 
ser adquirido como qualquer outra aprendizagem.
 Aprender a planejar é base para a elaboração do 
saber, e requer dialogo e mediação, é um processo 
dinâmico e ativo. Portanto, espera-se que o mate-
rial possa ser útil aos estudantes, como instrumen-
to para fornecer subsídios para melhorar o ensino 

e aprendizagem.

13. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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O PROFEPT

O Programa de Pós-Graduação em Educação 
Profissional e Tecnológica ofertado em con-
texto nacional de Mestrado Profissional em 
Educação Profissional e Tecnológica. Incluído 
na área de Ensino com registro e reconheci-
mento pela Coordenação de Aperfeiçoamen-
to de Pessoal de Nível Superior (CAPES), per-
tencendo ao Ministério da Educação O Curso 
é organizado na modalidade semipresencial, 
com ingresso anual, reservando o percentual 
de 50% de vagas aos servidores dos Institutos 
Federais e 50% à comunidade em geral. Tem 
o intuito de desenvolver e produzir saberes e 
Produtos Educacionais na conjuntura da Edu-
cação Profissional e Tecnológica.

 O PRODUTO EDUCACIONAL

No Programa de Pós-Graduação em Educa-
ção Profissional e Tecnológica (PROFEPT) é 
obrigatório o desenvolvimento de um Produ-
to Educacional.  Tornando-se um elemento 
fundamental para a obtenção da titulação de 
mestre neste programa. Também sendo ne-
cessário ser aplicável nos moldes dos mestra-
dos profissionais, acompanhado da elabora-
ção de uma dissertação ou artigo. 
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