




PISA
Programa de Avaliação Internacional de 

Estudantes, os alunos brasileiros estão 

entre os que ficam 

mais estressados durante os estudos —

56% dos entrevistados relataram o 

problema. 

Eles também ocupam o segundo lugar no 

ranking dos ansiosos para as provas, 

mesmo quando se preparam.

https://saude.abril.com.br/tudo-sobre/estresse/
https://saude.abril.com.br/tudo-sobre/ansiedade-e-depressao/


Ansiosos













(Kandel, neurocientista 

ganhador do Prêmio Nobel 

2006 )



Cérebros são constituídos de 
bilhões de neurônios com 

trilhões de conexões (sinapses) 
entre eles.







Cerebelo: aprender a aprender
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Propriocepção















Atenção se educa, ela não é 

uma característica da pessoa. 

A ação dos adultos é definitiva 

para criar as estruturas 

cerebrais responsáveis pela 

atenção. 

A decisão de focalizar a 

atenção em determinado 

assunto ou situação acontece 

cerca de 100 mil vezes por dia.



As melhores emoções para chamar a atenção das 
crianças são a surpresa e o humor.

Humor permite ao cérebro fazer relações atípicas e percorrer um 

caminho diferente para armazenar e resgatar informações 

Criar situações interessantes para ensinar vai fazer com que o aluno 

associe o aprendizado ao prazer. 

Com o humor e o riso ativamos a circulação de sangue, o ritmo 

respiratório e, portanto, a oxigenação geral do corpo. 







Durante o sono profundo, 

memórias adquiridas em 

estado de vigília transitam por 

todo o cérebro sem a 

interferência dos sentidos. 

Elas se alojam enquanto 

sonhamos.

A perda de ciclos de sono 

equivale à perda de 

transferência de aprendizagem 

para a memória de longa 

duração.





“Uma coisa é aprender  
todas as coisas desta 
maneira, mas para as 

coisas que só podem ser 
aprendidas assim, e se 

possível de cor e 
salteadas, a repetição é 

necessária.”

I. Izquierdo – Questões sobre memória



Não produz arquivos.
Mantém por alguns 

segundos 

ou minutos 

a informação que 

está sendo processada 

no momento. 

“gerenciadora da realidade”

Dura de 1 a 3 minutos.

Ex.: Número do telefone da pizzaria
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Dezenas de estudos dos mais 
respeitados centros de 

pesquisa do mundo 
constatam que a amizade 
influencia de maneira 
ainda mais decisiva do 
que se supunha a vida 

pessoal e profissional de 
cada um. 

Está provado que um sólido 
círculo social é capaz de evitar 

doenças, amenizar o 
sofrimento, prolongar a vida, 

catapultar carreiras e até 
mesmo melhorar a forma física.



Jorge Moll, neurocientista brasileiro em pós-

doutoramento nos EUA, acaba de publicar um 

estudo em que mostra que a simples decisão de 

fazer o bem, muito antes de provocar 

qualquer sorriso alheio, já envolve a ativação 

do sistema de recompensa do cérebro. 

Decidir fazer o bem dá prazer.












