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Os estilos de aprendizagem utilizam 3 formas de percepção da informação:

- Visual: faz uso da visão como meio de obter e reter as informações;
- Auditivo: vale-se da audição para absorver informações;
- Cenestésico: faz uso dos sentidos relacionados com o movimento para guardar informações.

Cada um de nós tem predominância (e não totalidade!) de um deles. Conheceres o teu estilo predominante auxiliará, e muito, nos estudos!

Dicas de estudo:

Para os visuais: Para os auditivos: Para os cenestésicos:

- Procura recursos visuais sobre as matérias estudadas 
(exemplo: vídeo-aulas);

- Tenta fazer resumos usando anotações, tabelas, 
esquemas, desenhos, fluxogramas, gráficos e outros 
recursos parecidos;

- Utiliza as dicas anteriores, colocando-as nos mais 
diversos lugares (porta do quarto, armário do teu 
computador etc., para que, sempre que passares pelo 
lugar, possas dar mais uma olhada;

- Visualiza os gestos do professor, o modo como ele 
ensina (na hora de lembrar determinado assunto, 
poderás visualizar o modo como foi passada a 
informação;

- Tenta construir imagens mentais sobre o que estiveres 
a estudar;

- Dá importância às leituras, principalmente às que 
contêm esquemas e resumos gráficos.

- Procura gravar as aulas, palestras, 
seminários;

- Escuta as gravações periodicamente;

- Faz resumos e grava-os para que possas 
escutar o que escreveste;

- Procura ouvir as gravações, ao acordar ou 
antes de dormir (é uma técnica que funciona 
pois a mente está desimpedida de problemas 
ou já está a preparar-se para o sono);

- Escuta mais as aulas e tenta escrever pouco 
para estares mais atento;

- Lê os textos em voz alta;

- Fica atento a tudo o que é falado na aula;

- Conversa com os amigos/ colegas sobre os 
conteúdos.

- Procura professores que ministrem as aulas 
dinamicamente, com alternações de voz e que 
façam movimentos com os braços, andam para 
lá e para cá, escrevem no quadro, enfim, tudo o 
que tenha relação com movimento, alternância;

- Procura estudar lendo em voz alta e 
caminhando pelo local de estudo;

- Faz experiências práticas sobre o assunto, 
pesquisas, exercícios, actividades em 
laboratório, etc.;

- Procura estudar mudando de posição de vez 
em quando;

- Escreve, fala, lê e faz gestos que aches que 
representam melhor as informações estudadas.


