
5 dicas fundamentais para um bom desempenho 
escolar 

Não existem fórmulas definitivas para se ser um bom aluno. A facilidade de cada um nas 

atividades escolares depende de muitos fatores que, por vezes, já nascem connosco, da 

predisposição que temos para o estudo ou da nossa motivação. 

Estas 5 dicas fundamentais para um bom desempenho escolar são apenas sugestões de 

comportamentos que poderão ser adotados, não garantindo o sucesso imediato. Porém, com 

algum esforço e dedicação, tudo é possível! Estudar não tem de ser um bicho de sete cabeças e 

qualquer aluno mais fraco pode-se tornar num bom aluno, desde que aplique as ferramentas 

certas. 

1. Tirar apontamentos ou, pelo menos, estar atento 
às aulas. 

Há disciplinas e professores que não justificam que se tirem apontamentos durante as suas 

aulas, ou porque a matéria consta no livro ou noutros materiais fornecidos, ou porque a matéria 

é facilmente lembrada. 

Em todo o caso, é importante perceber os conteúdos aprendidos e conseguir relacioná-los, para 

uma melhor memorização. 

Um bom aluno não prescinde de uma caneta, papel e alguma atenção! 

2. Estudar de manhã. 

Estudar cedo não é um hábito que agrade a toda a gente, apesar de ser uma prática muito 

recomendável para a obtenção de um melhor aproveitamento escolar. Não quer dizer que umbom 

aluno não estude de noite, mas sim que, de todas as alturas do dia, a manhã é o momento mais 

propício para uma melhor assimilação dos conhecimentoS. 

O cérebro, depois de uma boa noite de descanso, apresenta uma maior plasticidade, está 

relaxado e não sofre a sonolência característica das horas pós-almoço ou da preguiça do fim do 

dia. E a luz natural é mais saudável! 
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3. Não se estudar mais do que “o suficiente”. 

Desgastar desnecessariamente o cérebro não é boa ideia, apesar de ser o que costuma pensar 

de um bom aluno. O segredo é ter hábitos de estudo eficientes, que potencializem a qualidade 

do que se aprende e não tanto a quantidade de tempo despendida. 

4. Comer chocolate. 

Pode parecer uma sugestão um pouco descabida, mas o chocolate contém carbo-hidratos e 

proteínas que auxiliam na recuperação do desgaste físico e psicológico, além de que aumenta a 

pressão arterial, irrigando o cérebro e melhorando o seu desempenho. Não é preciso comer uma 

tablete inteira de chocolate de uma única assentada, mas ingerir um pequeno quadrado de tanto 

em tanto tempo pode ajudar a recuperar a atenção – e a saciar a fome. Deste modo, o leite com 

chocolate é considerado a melhor bebida para reconstituir forças. E aspirar-se a ser um bom aluno 

é uma óptima justificação para satisfazer a gulodice! 

5. Estabelecer metas e pensar no futuro. 

É difícil haver motivação para o estudo se se pensar que este não tem nenhuma finalidade. 

Portanto, é essencial terem-se em mente alguns objetivos, mesmo que são sejam a curto prazo: 

precisar-se de uma boa média para se entrar num curso, ganhar uma bolsa de mérito, ser-se 

escolhido para um emprego, obter um bom currículo… 
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