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Como organizar seu tempo? 

Nós todos ouvimos a queixa de que simplesmente não há horas suficientes no dia para realizar 

tudo o que precisa ser feito. Algumas habilidades básicas de gestão organizacional e tempo 

podem ajudar a maximizar o tempo que você tem. Aprenda há organizar seu tempo com 

sabedoria para fazer mais no tempo que você tem. Comece sempre por utilizar um calendário e 

agenda e deles, parta para sua organização de tempo. 

Evite marcar coisas demais ao mesmo tempo 

Organize sua agenda, evitando comprometer-se com muitos projetos ou eventos de uma só vez. 

Verifique sua agenda/calendário antes de concordar com qualquer coisa para verificar se o 

tempo necessário está livre. Isto irá manter o seu tempo organizado e mantê-lo em contato com 

sua programação regular. 

Omitir Distrações 

Organize o seu tempo de forma produtiva, eliminando elementos que poderiam ser distrações 

ou levá-lo a sair do caminho. Mantenha o sistema de televisão e vídeo para fora da área onde 

estuda ou faz as contas assim que você vai se concentrar nas tarefas que precisam ser feitas 

primeiro e salvar a diversão para mais tarde. 

Priorizar suas Tarefas 

Gerenciar seu tempo com sabedoria pelo planejamento para realizar as tarefas mais importantes 

ou sensíveis em primeiro lugar. Marque esses em sua programação com um marcador de cor 

especial ou um pequeno adesivo. Agendar estas tarefas como topo de prioridade primeiro vai 

dar tempo suficiente para concluí-las, em seguida, trabalhe em coisas menos sensíveis ao 

tempo. 

Seja Realista 

Destaque um valor realista de tempo para concluir cada tarefa. Se você acha que alguma coisa 

vai demorar entre meia hora e uma hora para completar, dê para a tarefa uma hora cheia. Ser 

realista sobre quanto ao tempo de alguma coisa vai impedi-lo de ficar sobrecarregado ou em 

atraso. 

Agende o básico 

Lembre-se de incluir o básico cotidiano, como comer e tomar banho, em sua programação. 

Estes podem parecer como uma segunda natureza, mas é importante colocar para eles o tempo 

entre suas outras tarefas agendadas para garantir que você não os pule e nem te atrasem. 

Use um sistema de lembretes 

Use simples lembretes, além de sua agenda diária, para ajudar a lembrar tarefas importantes ou 

prazos. Use notas ou alertas de voz ou de texto em seu telefone celular em determinados 

momentos para se lembrar de fazer alguma coisa programada. Este sistema de back-up vai 

ajudar a não esquecer as coisas. 

http://www.palpitedigital.com.br/wp/2007/07/18/produtividade/


Pedir Ajuda 

Peça alguém para ajudar e delegue a ela tarefas menores, se necessário. Ele vai beneficiar o seu 

cronograma geral, se você engolir seu orgulho e pedir a alguém para armar com algumas 

tarefas pequenas caseiras ou cuidar do jantar em um dia de semana ocupado. 

Como se concentrar para estudar 

Conseguir se concentrar para estudar é uma grande batalha para muitos estudantes. E 

não importa a idade – de estudantes do ensino fundamental e médio, aos estudantes de 

ensino superior e prestadores de concursos – a concentração é algo difícil de conseguir 

e de manter por muito tempo. 

Conheça algumas dicas para melhorar o seu rendimento nos estudos e se concentrar diante de 

livros para ler! Pode não ser fácil seguir estas regrinhas na ponta do lápis, mas você precisa 

começar de alguma maneira e dar o primeiro passo. Esta inércia inicial é normal… e conforme 

você vai tentando, tudo vai ficando mais fácil. 

 

O que fazer para conseguir concentrar nos estudos? 

 Arrume todo o ambiente de estudo. Separe todos os livros e cadernos que for utilizar os 

lápis e canetas, para não haver interrupções e deslocamentos. Desligue o computador, o 

som, a televisão e deixe o ambiente silencioso, bem iluminado e arejado. Avise as pessoas 

da casa que você está estudando e não deseja ser interrompido. 

 Não estude deitado na cama, pois isso certamente leva ao sono, um dos grandes vilões dos 

estudos. Escolha uma mesa e uma cadeira adequadas à postura. Você não deve ficar 

curvado, mas com a coluna reta. 

 Descubra em qual horário você consegue render mais. Se for pela manhã, à tarde ou à 

noite. Tendo um horário escolhido é mais fácil manter a disciplina e o condicionamento 

para estudar. O que importa não é estudar muitas horas por dia, mas estudar com 

concentração e qualidade de aprendizado mesmo no mínimo tempo disponível. 

  Não estude logo após o almoço. Faça uma pausa de 40 minutos antes de iniciar os estudos. 

Um cafezinho também é importante para afastar o sono pós-almoço. 

 Faça pausas durante o período de estudo se ele for mais longo. Se a pretensão é estudar 4 

horas, faça um intervalo de 20 minutos após as 2 horas de estudo. Se o estudo for de 1 hora 

não há necessidade de pausa, né? 

 Quando a matéria é grande e o estudo precisa ser feito em vários dias, faça um 

cronograma dividindo as matérias pelos dias e horas de estudo disponíveis. 

 Deixe o sono em dia, dormindo as 8 horas necessárias por noite. Sono acumulado dificulta 

a concentração e o aprendizado, deixando as pessoas dispersas e com a mente 

desorganizada. 

 Pratique exercícios físicos para equilibrar as atividades da mente com as atividades do 

corpo. Qualquer desequilíbrio é sempre nocivo para os estudos e para o indivíduo como um 

todo. 

Pedagogo Mário Castro 

 


