
 
 

VERIFICAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM 

Aluno (a):  Data:  Curso:  Período:  

PERGUNTAS  SEMPRE  ÀS VEZES  NUNCA  

1-Você costuma grifar as partes do texto para entender melhor?     

2-Quando você está fazendo uma redação, costuma fazer uma lista de 
ideias antes de começar a escrever?  

   

3-Você costuma estudar, ou fazer trabalhos e atividades extraclasse de 
última hora?  

   

4-Quando você está assistindo uma aula, costuma anotar o que o 
professor (a) está falando, mesmo quando ele (a) não solicita, ou não 
escreve no quadro?  

   

5-Você costuma ler outros textos e livros sobre o assunto que o professor 
(a) explicou em aula?  

   

6-Quando você estuda, costuma perceber que não está entendendo 
aquilo que está estudando?  

   

7-Você costuma desistir quando considera a atividade difícil ou chata?     

8-Quando seu professor (a) está explicando uma matéria nova, você 
costuma ficar pensando em outra coisa?  

   

9-Você costuma fazer esquema usando as ideias principais do texto?     

10-Quando você termina de estudar para uma prova, costuma fazer 
questões para si próprio para ver se entendeu bem o que estudou?  

   

11-Quando você lê um texto, procura escrever com suas palavras o que 
entendeu da leitura, para estudar depois?  

   

12-Você se sente cansado quando lê, estuda ou faz as atividades 
extraclasse?  

   

13-Você percebe quando está com dificuldade para aprender 
determinados assuntos ou matérias?  

   

14-Quando você estuda, lê a matéria e depois fecha o caderno ou livro, 
fala em voz alta tudo o que entendeu?  

   

15-Voce costuma ficar pensando em outras coisas, quando o professor 
(a) está dando explicações?  

   

16-Quando você aprende uma coisa nova, costuma tentar relacionar 
aquilo que está aprendendo com alguma coisa que já sabia?  

   

17-Voce resume os textos que o professor (a) pede para estudar?     

18-Quando você recebe a nota de uma prova, costuma verificar o que 
você errou?  

   



 
19-Você escuta musica enquanto estuda, ou faz as atividades 
extraclasse?  

   

20-Voce cria perguntas e respostas sobre o assunto que está estudando?     

 

 
21-Quando você está fazendo uma atividade muito difícil, costuma ficar 

nervoso (a)?  
   

22-Quando você estuda, percebe se não está conseguindo aprender?     

23-Depois que você senta para estudar ou fazer as atividades 

extraclasse, você costuma ficar se levantando toda hora para pegar 

algum material?  

   

24-Você costuma comer enquanto estuda, ou faz atividade extraclasse?     

25-Você costuma se esquecer de fazer as coisas que o professor (a) 

solicita?  
   

26-Você costuma se distrair ou pensar em outra coisa quando está lendo 

ou fazendo as atividades extraclasse?  

   

27-Quando você percebe que não entendeu o que leu, costuma parar e 

ler novamente?  

   

28-Você costuma esquecer de fazer as atividades extraclasse?     

29-Você percebe quando não entende o que está lendo?     

30-Você costuma estudar, ou fazer as atividades extraclasse assistindo 

televisão?  

   

31-Você costuma pedir ajuda aos colegas de sala, ou professores 

quando não entende uma matéria?  

   

Outras observações:  
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