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Montar um cronograma de estudos não é uma tarefa fácil. Porém, isso não quer dizer que seja impos-
sível. Ele não deve ser genérico, muito menos um daqueles cronogramas que você encontra pela in-
ternet. Ele deve ser específico e adequado ao tempo que você possui para estudar. O cronograma 
perfeito é o seu cronograma.  
 
Mas por que é importante montar um cronograma? É com ele que você irá conseguir se organizar. 
Saber qual material estudar após o colégio, a que horas fazer um resumo ou exercício. Nesse sentido, 
ter um cronograma de estudos é o diferencial para fixar e acelerar o processo de aprendizagem, pois 
ele irá te ajudar a criar bons hábitos de estudo.  

Para montar um cronograma de estudos perfeito, primeiramente, você deve conhecer o seu dia a dia. 
A que horas, normalmente, você acorda? A que horas você vai e volta da escola? Tudo isso é impor-
tante para definir quantas horas você tem para estudar durante a semana. Isso irá te ajudar, também, 
a planejar quanto tempo você tem para seus objetivos. 

Agora que já definiu suas obrigações (escola, almoço, café, curso de inglês, jantar, etc.), é possível 
quantificar seu tempo de estudo. Comece preenchendo os horários vagos com as aulas que você irá 
assistir. Entenda que você deve usar o Descomplica para aprofundar aquele conteúdo com dificuldade 
na escola. Para obter o máximo de proveito nos seus estudos, é possível intercalar duas matérias por 
dia. Não tente estudar mais que isso em um único dia. Durante as aulas da escola, é fundamental 
anotar tudo que está no quadro e os pontos mais importantes que o professor falar. Uma dica exce-
lente é fazer suas anotações no mesmo esquema de cores do quadro do seu professor ou criar um 
esquema de cor para você. Seja um estudante ativo!  
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Resumo produzido pelo aluno Glauber Silva 
 
Em casa, no período em que for estudar, crie um horário para aprofundar os estudos do que foi visto 
em sala de aula. Por exemplo, você assistiu à aula de Biologia, na parte da manhã, sobre Tipos Celulares 
e Membrana. Procure esse conteúdo no site do Descomplica e complemente seu resumo feito em 
sala. Resumos bem produzidos e organizados irão te ajudar a estudar, sempre que tiver dúvida ou 
quando estiver próximo de uma prova, evitando gastar tempo passando a matéria a limpo. Assim, você 
pode separar um período durante a tarde para revisá-los, estudá-los. Faça isso, também, para a outra 
matéria que você assistiu de manhã.  
 
É importante que, ao definir os horários, você seja o mais específico possível. Defina o horário para 
uma leitura geral da matéria, para o resumo e para os exercícios. Isso te ajuda no processo de criar 
novos hábitos, uma vez que objetivos gerais são tão amplos que não conseguimos criar o foco neces-
sário para começarmos a estudar. 
 

Exemplo de como definir de forma específica os horários para suas atividades escolares 
 



 

 
G

EP
 

 

Ninguém é uma máquina de estudar. Por isso, adicione no seu cronograma períodos para descansar, 
além de separar outros momentos para o lazer. Por exemplo, no final do seu dia, você pode alocar no 
seu cronograma, após o jantar, um período para acessar a internet, jogar um vídeo game, assistir a um 
episódio de uma série de comédia ou alguma outra coisa que te ajude a relaxar. No final de semana, 
programe um período maior para sair, se encontrar com seus amigos, ir ao cinema. A dica aqui é trei-
namento intenso, relaxamento profundo! 

Outra dica interessante é você alocar um tempo no seu calendário para compensar os imprevistos que 
possam ocorrer durante sua semana de estudos. Você pode pensar em quais tipos de imprevisto po-
dem acontecer, mas alguns são impossíveis de pensar. É aí que você coloca uma carga horária no final 
de semana para compensar esses imprevistos. Se você não conseguiu fazer o resumo ou os exercícios 
de História e Geografia, é no final de semana que você pode compensar esse atraso. 
 
Planejar sua próxima semana é outro ponto fundamental. Reserve o período de 1 hora para atualizar 
seu cronograma com as mudanças que achar necessário, além de olhar quais conteúdos você irá es-
tudar nessa nova semana. Isso te ajuda a melhorar seu cronograma e a ficar focado nos seus objetivos. 

O hábito pode ser algo positivo ou negativo. Imagine que você acabou de comprar um celular novo. 
Saber usá-lo é um pouco mais difícil. Você não está acostumado a onde estão os aplicativos e a certas 
configurações, por isso, seu cérebro usa mais energia para realizar essas tarefas. Com a prática (repe-
tição), você aprende a digitar mais rapidamente e a encontrar os aplicativos com mais facilidade. Isso 
significa que você está se habituando ao novo aparelho. O seu cérebro, por causa das massivas repe-
tições, conseguiu, de certa forma, memorizar seu novo celular. Agora, você consegue digitar ou abrir 
um aplicativo muito rapidamente e, às vezes, quando está na rua, desbloqueia o celular para visualizar 
uma mensagem que já respondeu.

O hábito é o caminho que seu cérebro encontra para realizar determinadas tarefas sem gastar muita 
energia. É por isso que você consegue realizar outras tarefas ao mesmo tempo. Nesse sentido, não foi 
a meta (aprender a mexer no celular) que fez você aprender a mexer, e sim a repetição massiva dessa 
tarefa. Portanto, não é desejar ser aprovado nas provas que faz com que você seja aprovado, mas sim 
a repetição (resumos, exercícios e simulados) dessas tarefas e do seu cronograma! 
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Mesa da aluna Julia Muniz 
 
Mantenha seu ambiente de estudos organizado. Diversos estudos apontam que o ambiente influencia 
nossos hábitos. Imagine que você é uma pessoa que quer parar de comer chocolate. Você está na rua, 
evitou passar por aquela barraquinha de doces. Quando seu amigo ofereceu aquele pedaço, você po-
lidamente recusou. Nesse caso, você manteve certa distância e conseguiu evitar a tentação. Ao chegar 
em casa, cansado da escola, seu pai se lembrou de você e deixou uma barrinha de KitKat na sua mesa. 
Agora, com aquele KitKat tão próximo, resistir parece ser uma tarefa muito mais difícil.  

O ambiente influencia seus hábitos. Por isso, é fundamental que você organize seu ambiente de estu-
dos. Isso irá te ajudar a criar foco nos seus estudos e, sempre que você vir aquela sua mesa organizada, 
preparada para estudar, essa vontade irá aparecer. 
 

● Preencha o cronograma com as tarefas fixas do seu dia a dia (café da manhã, trabalho, escola, 
almoço, jantar, transporte). Seja o mais específico que você puder!! 

 
● Comece identificando os horários livres para estudar. É a parte da manhã, da tarde ou da noite 

que você tem disponível para os estudos? 
  
● Reserve um tempo para lazer, descanso e imprevistos. Você pode colocar essas atividades no fim 

de semana.  
 
● É comum que, em diferentes dias da semana, seu horário possa variar. Talvez, você tenha que 

dormir mais tarde. Pense nessas dificuldades e adapte seu cronograma a elas. Planeje seus obs-
táculos!!! 

 
● Já conseguiu montar seu cronograma ou está com dúvidas em alguns horários? No grupo do Guia 

do Estudo Perfeito, no Facebook, você encontra esta publicação com diversos cronogramas pu-
blicados pelos alunos. Tire uma foto do seu cronograma e publique nesse post para conhecermos 
um pouco mais sobre seus estudos. 

https://descomplica.com.br/blog/dicas-estudos/dicas-para-montar-ambiente-estudo/
https://descomplica.com.br/blog/dicas-estudos/dicas-para-montar-ambiente-estudo/
https://www.facebook.com/groups/386604678368469/permalink/393234977705439/
https://www.facebook.com/groups/386604678368469/permalink/393234977705439/

