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Torna-se cada vez mais necessário aprender a estudar, seja na educação a distância, seja no
ensino presencial. A sociedade exige que possamos aprender por conta própria, ou seja, que
sejamos de alguma maneira autodidata. O crescimento cada vez maior da educação a distancia
criou as possibilidades para que qualquer pessoa possa aprender o que quiser, no entanto, para
isso, precisamos adquirir essa capacidade de aprender a estudar e principalmente a gerenciar
nossos estudos. Enquanto no ensino presencial professores e alunos se encontram presentes na
sala de aula, na educação a distância a sala de aula é virtual, ou seja, está na tela do
computador, disponível a qualquer momento para o aluno, o que exige especialmente
organização e comprometimento do seu tempo. Além do mais, a relação entre o professor e o
aluno é diferente não somente no espaço, mas também no tempo, que exige especialmente
uma maior e melhor organização do aluno. Assim, seguem algumas dicas para que você possa
ter sucesso estudando nesta modalidade de ensino e possa aprender a estudar a distância.
1. Tenha consciência que aprender exige esforço e dedicação:
Muitos alunos ao se inscreverem em cursos EAD tem a visão errônea que estudar a distância é
mais fácil, rápido e não exige esforço. Todo aprendizado exige comprometimento, dedicação e
muito estudo. Seja disciplinado e construa hábitos de estudo.
2. Planeje os seus estudos, ou seja, organize seus horários e defina metas de estudo:
Em um curso a distância assim como no presencial, você terá datas e prazos a cumprir, como
entrega de tarefas, postagem de atividades, participação em fóruns e videoaulas. Assim,
organize uma tabela de horários semanais, de quanto tempo você irá dedicar semanalmente a
cada disciplina ou a cada atividade. Você será o gestor do seu tempo e caberá unicamente a
você gerenciá-lo. Não deixe tudo para a última hora.
3. Providencie acesso adequado à tecnologia:
Para estudar a distância é necessário ter acesso à tecnologia adequada que proporcione esta
experiência. O ideal é que se tenha acesso a banda larga. Não se estuda a distância sem acesso a
tecnologia. Nesse sentido, você tem também o polo a sua disposição.
4. Aproveite ao máximo os espaços de interação promovidos pelo curso:
Apesar de estar fazendo um curso a distância, você não está sozinho. Você faz parte de uma
turma e de um grupo de pessoas que buscou esse curso e que também está interessado em
aprender, assim, aproveite os espaços disponíveis para esclarecer suas dúvidas, compartilhar
informações e suas reflexões, discutir o material de estudo, organizar grupos de estudo e
conhecer outras pessoas. Mantenha o contato frequente com professores, tutores e colegas.
5. Procure não deixar todas as leituras e atividades para o final da disciplina:
A maioria das pessoas que não realiza um planejamento dos estudos, com metas de curto,
médio e longo prazo acaba deixando tudo para o final, tendo a ilusão de se dedicando uma noite
ou um final de semana inteiro poderá concluir tudo o que estava programado para ser feito em
um mês ou mais. Não adie seus estudos e não deixe tudo para a última hora. Obedeça aos
prazos para a obtenção das notas e para garantir seu sucesso no curso com qualidade.
6. Participe dos encontros presenciais com dedicação e comprometimento
Os encontros presenciais são os momentos dedicados para estudar junto com o grupo, trocar
impressões sobre o material, tirar dúvidas e construir também o vínculo de pertencimento a um
grupo de estudos. Aproveite ao máximo este momento e participe dos encontros com dedicação
e comprometimento. Faça a leitura do material de forma antecipada e já verifique as atividades
que precisa de auxílio dos tutores presenciais.

7. Defina um método de estudo:
Não estude de qualquer jeito, defina um método de estudo que esteja de acordo com seu perfil
e suas necessidades. Descubra quais são os dez melhores métodos de estudo em:
http://guiadoestudante.abril.com.br/vestibular-enem/descubra-quais-sao-melhores-metodosestudo-se-preparar-vestibular-enem-742679.shtml
8. Organize seu ambiente para o estudo e selecione os materiais adequados:
Antes de sentar para estudar, separe o que você vai precisar, faça o download das apostilas se
necessário, baixe a videoaula. Realize anotações e já anote suas dúvidas para encaminhar ao
professor e/ou tutor.
9. Evite desconfortos físicos e mentais:
Destine um espaço adequado para estudar. Se for preciso, avise sua família que de tal a tal
horário estará estudando e que precisa de silêncio e concentração. Neste momento, evite entrar
em redes sociais e deixar os canais de bate-papo abertos.
10. Não perca tempo com sites de busca e Redes Sociais:
Evite criar a ilusão de que o Google possa responder a todas as suas atividades dissertativas e
testes. Cada vez mais os cursos nesta modalidade de ensino estão preocupados em desenvolver
o pensamento reflexivo e a capacidade de posicionar-se criticamente sobre um tema. Assim, o
Google não vai auxiliar na realização de suas atividades.
11. Segue dica de um curso gratuito sobre como estudar: http://aulalivre.net/curso/como-estudar

Bons estudos!
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