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HÁBITOS DE ESTUDO – COMO E PORQUE ESTUDAR
INTRODUÇÃO

Este trabalho tem o objetivo de apresentar o Projeto de Intervenção Pedagógica, aplicado durante o Estágio

Supervisionado III – Ensino Médio e Coordenação Pedagógica, no Colégio Estadual Marechal Gaspar Dutra,

localizado no Município de Nova Santa Rosa-PR, sendo o público alvo duas turmas do 1º ano do Ensino Médio.

CONCLUSÃO

A ideia de trabalhar o referido tema surgiu diante da

dificuldade, que os alunos enfrentam ao ingressar no

Ensino Médio, de se adaptar ao número de

disciplinas da grade curricular e organizar sua rotina

de forma que a dedicação ao estudo dela faça parte.

Figura 1: Hábito de Estudo. Disponível em:

http://passeienem.net/page/2/.

A IMPORTÂNCIA DOS HÁBITOS DE ESTUDO
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Diante disso, foram proporcionadas aos alunos

situações de motivação ao estudo, para que

compreendessem a importância do mesmo para o seu

futuro. As estratégias de estudo apresentadas e

analisadas durante a aplicação do Projeto de

Intervenção foram textos para leitura, vídeos, imagens,

atividades e trabalhos em grupo.

Há que se considerar, então, que muitos alunos não

aproveitam as oportunidades para estudar em sala

ou em casa. Desse modo, conforme aponta

Carvalho (2012, p.14), “muitos problemas de

aprendizagem podem ser explicados, nos dias de

hoje, pela ausência ou uso inapropriado de

estratégias de estudo, e ainda pela falta de hábitos

de estudo dos alunos, que seriam favoráveis à sua

aprendizagem”. Sendo assim, por meio dos hábitos

de estudo, os indivíduos se preparam para o

exercício da cidadania, construindo saberes,

desenvolvendo competências e habilidades,

aprendendo também a solucionar problemas

decorrentes do cotidiano.

Por meio da realização deste Projeto de Intervenção

incentivamos os alunos à estudar e criar seus próprios

hábitos de estudo. Muitos alunos se mostraram

interessados e realizaram as atividades conforme era

solicitado. Porém, percebeu-se que eles não têm

vontade e motivação para estudar, e deixam para

antes das avaliações ou nem estudam, além de copiar

a resolução de trabalhos dos colegas. Portanto cabe

aos professores apresentar estratégias de estudo que

facilitem a aprendizagem, e buscar o motivo do

desinteresse dos alunos, adaptando seu planejamento

e suas metodologias conforme as necessidades que

surgem.


