
Organizando as tarefas
Em tempos de ensino remoto



Você é daqueles
que fica perdido

diante do volume 
de atividades de 

estudo?



Aqui vão 8 dicas
pra te ajudar a se 
organizar com as 

tarefas!



Fazer anotações na agenda de 
forma adequada é uma boa 
estratégia para realizar as 

atividades propostas !

Dica 1

Tenha 
uma 

agenda!



Dica 2

Escolha o tipo de agenda que melhor funciona pra
você



Existem também as de celular!

Aplicativos que possuem 
calendário de provas, grade de 

aulas, notas, controle de faltas e 
tudo mais para você não se perder. 

É só baixar!



Estes são alguns apps para Android



Dica 3

Logo no início da 
aula, abra a agenda 
na data do dia e 
deixe-a sobre a 
mesa.



Dica 4

Escolha
UMA 
única
página do 
mês para 
registrar 
provas e 
trabalhos.

Registro feito em páginas
diferentes pode levar você a se 

esquecer de alguma tarefa!



Dica 5

Destaque, com uma
caneta marca-texto, as 
atividades que já foram
realizadas.



Vantagens de usar o 
marca-texto:

Você não perde tempo 
olhando o que já foi feito; 

Identifica rapidamente o 
que ainda falta fazer e

Fica motivado ao ver o 
quanto já fez!



Dica 6

Faltou à 
aula? 

Procure os canais que o 
professor utiliza para informar 
as atividades.

Procure um colega para saber 
quais foram as tarefas
solicitadas pelo professor.

Coloque-as em dia para 
aproveitar bem a correção e 
evitar o prejuízo em notas.



Dica 7

Organize 
suas 

tarefas!

Tenha sempre uma lista das suas 
tarefas a serem feitas.

Divida-as por prioridade ou 
contexto.

Crie blocos de tempo específicos 
para fazê-las e  não faça nada 
menos que o planejado!!



Dica 8

Monte um 
cronograma 
de estudos

Com ele, você:

evita a procrastinação;

não se perde na rotina;

aumenta o foco;

consegue ser mais disciplinado.



ATIVIDADES DO MÊS DE SETEMBRO - 2020

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo

1
Leitura do texto 1
Lista de exercícios 
- resolver

2
Lista de exercícios 

- resolver

3
Aula síncrona de ...

4
Entrega do 

trabalho da uc Xx

5 6

7 8 9
Entrega do 

resumo do livro ...

10
Aula síncrona de ...

11 12
Prova de ...

13

14
Assistir vídeo 

sobre...

15 16 17
Aula síncrona de ...

18
Entrega da lista 

de exercícios

19 20

21 22
Entrega da 

pesquisa sobre...

23 24 25 26
Prova de ...

27

28 29 30

Este é simples e prático! 
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