
Aprender a aprender
Seminários sobre as estratégias subjacentes 

a uma aprendizagem eficaz.

Criar bons hábitos
... Acabar com os maus

Learning to learn
A seminar series on the

strategies behind effective learning.

An In Beta project
Find out more here.

Creating good habits
...and breaking bad ones

Um projeto In Beta 
Saiba mais aqui.

https://inbeta.uwc.ac.za/portfolio/learning-to-learn/


Mitos à volta da aprendizagem
Aprender é um talento. Ou se é bom ou não.
A aprendizagem é uma competência que qualquer pessoa pode melhorar.
A inteligência é inata. Ou se é inteligente ou não.
A genética é responsável por cerca de 50% da inteligência; o teu
ambiente influência o resto.
Sou um estudante dos 60%. Mesmo quando trabalho muito, não consigo
melhor.
As notas são maus indicadores das tuas capacidades e trabalhar muito
não significa grande coisa se estiveres a trabalhar de forma ineficaz.



O que são os hábitos?
Os hábitos são ações automáticas que realizamos sem grande reflexão.

Hábitos são algoritmos, que operam em segundo plano, alimentando a
nossa vida. Alguns estudos sugerem que 40% do que fazemos durante
um dia normal consiste em hábitos.

Os hábitos reforçam a tua identidade; as histórias que contamos sobre
quem somos, são fundamentadas nas coisas que fazemos, e muitas das
coisas que fazemos são habituais.



Porquê centrarmo-nos nos hábitos?
Uma mudança nos teus hábitos leva a uma mudança de comportamento. Uma 
mudança no teu comportamento (o que fazes) leva a uma mudança de 
identidade (quem tu és).

Os hábitos são multiplicadores de força. Os hábitos diferem entre aqueles que 
são bons e aqueles que são grandes.

Hábitos precedem os resultados. Ao focar no resultado, podes perder de vista 
os pequenos passos que precisas de dar para alcançá-lo.

Os princípios da construção de hábitos aplicam-se a quase todos os aspetos da 
tua vida que gostarias de melhorar.



Objetivos Hábitos

Longo prazo
"Eu quero passar nos exames finais"

Curto prazo
”Hoje quero rever os meus apontamentos
"

Abstrato
"Eu quero ser melhor a anatomia"

Concreto
"Quero descrever a superfície intra-
articular da articulação tibio-femoral sem
recorrer a notas".

Foco no produto (ponto final) "Eu quero
passar nos exames finais".

Foco no processo (contínuo)
"Eu quero aprender ao longo da a vida"

Fatores externos
"Eu não me dou bem com o meu
professor"

Fatores internos
" Eu controlo os meus hábitos"



Como criar um novo hábito
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Recompensa

O sinal desencadeador ou estimulo que 
inicia  um hábito.
(Exemplo: o semáforo fica verde).

A ação que tomas. O hábito em si.
(Exemplo: conduzir através de uma rotunda).

O benefício que se obtém por se ter hábito.
(Exemplo: aproximar-se do destino).

Se a recompensa for positiva, então
terá vontade de repetir a ação da
próxima vez que surgir um lembrete.
Eventualmente, esta repetição irá
formar um novo hábito.



Onde procurar os sinais desencadeadores
Os sinais desencadeadores são estímulos que se podem reconhecer:
• Hora: "Às 16:00 todos os dias eu vou..."
• Lugar: "Quando chegar a casa, eu vou..."
• Eventos anteriores: "Quando verifico o meu e-mail, também tendo a 

verificar..."
• Pessoas: "Noto que tenho tendência para fumar quando estou com..."
• Emoções: "Quando me sinto em baixo/ aborrecido, tendo a..."



Recompensas

As recompensas, para os bons hábitos são obtidas no futuro, mas o custo é sentido
hoje, p. ex., trabalhar para uma unidade curricular agora, significa que se perde tempo
de lazer, e o exame só será no final do ano.

As recompensas para os maus hábitos obtêm-se hoje, mas os custos são sentidos no
futuro, por exemplo, ver um filme esta noite é bom, e estudar antes do exame é
stressante, provavelmente não vai funcionar bem.

Isto torna muito mais fácil ficar desmotivado e deixar de trabalhar em hábitos
bons.



Facilitar a criação de bons hábitos

Tornar o estimulo óbvio. "Quando chegar a casa depois da universidade a 
primeira coisa que vou fazer é [rever as minhas notas]".

Facilitar a rotina. "Gostaria de passar uma hora a fazer isto, mas vou 
começar com 15 minutos".

Tornar a recompensa atrativa. "Quando acabar de rever as minhas notas, vou 
[correr]".



Como romper com um mau hábito

1. Primeiro encontre o estimulo (O que é que está a desencadear o teu

comportamento negativo?) e depois retire-a.

2. Dificulte a rotina.

3. Identifica a recompensa: O que é que reforça o desejo de agir desta forma negativa?

Experimente mudar os estímulos que desencadeiam o seu comportamento negativo.

Existe uma forma diferente de obter a recompensa, ou podes substituir uma

recompensa por outra?



Dicas para a criação de novos hábitos
1. Concentra-te num hábito de cada vez.
2. Tenta implementar o novo hábito durante um mês.
3. O novo hábito deve ser muito fácil de cumprir.
4. Experimenta o acumular de hábitos, é uma forma de utilizar hábitos para

desencadear outros hábitos.
5. Procura hábitos fundamentais, que são hábitos que podem levar a outras

mudanças no estilo de vida, p. ex., um hábito diário de "exercício" pode
levar a mudanças na alimentação.

6. Anuncia a tua intenção de mudar o teu hábito.
7. Acompanha o teu progresso, criando marcas de hábito.
8. Prepara o ambiente para evitar distrações.



Exemplos de hábitos que poderás querer 
experimentar
• Dormir 8 horas por noite.
• Revê as tuas notas das aulas todos os dias durante 1 hora.
• Lê por prazer durante 30 minutos todos os dias.
• Faz uma corrida de 30 minutos, 3 vezes por semana.
• Faz uma pergunta ao professor, todos os dias e em cada aula.
• Assiste a todas as aulas.
• Limita-te a uma hora por dia nas redes sociais.



Ferramentas necessárias para mudar os teus 
hábitos
Há duas características principais de qualquer sistema que tu uses para 
criar novos hábitos:
• Fazer uma lista
• Um calendário
Aplicações móveis que poderás considerar úteis
• Todoist, Any.do
• Loop
• Calendar app
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Avançar...
Subscreva a newsletter: https://bit.ly/2HhQioS 

Atualizações semanais e informações breves. 
Próximo tópico e detalhes do seminário. 

Website 
Resumo PDF de uma página para impressão.
Versão expandida destes slides no site com links para leituras adicionais.
Próximo tópico: Como concentrar e evitar distrações


