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O meu Contrato de Estudo

Na qualidade de aluno participante no Programa de “Métodos e Hábitos de 

Estudo”, comprometo-me a:

Objectivos A 

manter

A 

melhorar

Ser assíduo e pontual às aulas

Estar atento às aulas (ex: tirando apontamentos das ideias 

principais referidas pelo professor)

Cumprir as tarefas das aulas

Expor as minhas dúvidas nas aulas

Ter os cadernos em ordem

Arquivar fichas e testes, ordenadamente

Levar os materiais necessários para as aulas

Quando for necessário faltar às aulas, procurar obter os 

apontamentos da mesma e/ou fichas entregues junto de 

colegas e/ou do professor da disciplina

Rever diariamente as matérias dadas na última aula de cada 

disciplina do dia seguinte

Fazer os trabalhos de casa

Anotar as datas dos testes

Registar as correcções dos testes

Procurar ultrapassar as minhas dificuldades

Escolher um local calmo, silencioso, bem iluminado, agradável 

e sem estímulos distractores para estudar

Antes de começar a estudar, elaborar um plano de estudo, 

onde:

Dou mais tempo às disciplinas em que sinto mais 

necessidade/dificuldades

Intercalo as disciplinas de que gosto mais com as 

que gosto menos

Prevejo pequenos intervalos (5-10minutos) de 

descanso entre as sessões de estudo
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Prevejo o que tenho de fazer diariamente

Defino objectivos realistas, de acordo com as 

minhas necessidades e disponibilidade

Preparo o material necessário à sessão de estudo 

antes de a iniciar

Antes de começar a estudar, definir exactamente:

quanto tempo vou estudar

que disciplinas (durante quanto tempo)

que matérias de cada disciplina

onde vou procurar essa matéria

como vou estudar

que actividades vou desenvolver (ex: resolver 

exercícios, fazer resumos, fazer um esquema,…)

Ser igualmente responsável em todas as disciplinas

Preparar os testes com uma semana de antecedência 

Em aulas de revisões, saber quais são as minhas dúvidas (ex: 

fazendo uma listagem das mesmas)

Em consequência do cumprimento destes objectivos, posso registar as 

alterações nas notas das minhas disciplinas:

1º Período 2º Período 3º Período

Disciplina

Nota 

final

1º Teste 2º Teste Nota 

final

1º Teste 2º Teste Nota 

finalNOTA NOTA NOTA NOTA


