
            ANOTAR / TIRAR APONTAMENTOS 

1. Distinção. 

a)-Anotar: registar (preferencialmente, depois de sublinhar) pequenas e breves informações à margem do texto 

que se lê, ou da imagem ou gráfico que se observa. Por vezes, a nota que se escreve serve para se relacionar o que 

se acabou de ler com o que já se conhece… 

 Proposta de CÓDIGO para facilitar anotações: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)- Sublinhar: traçar uma linha por baixo das palavras, frases ou ideias mais importantes. 

O sublinhado pode ter diferentes cores ou tipos de linha para distinguir diferentes tipos de ideias. 

sugestões: 

                    Para enquadrar títulos 

    ________ para marcar as ideias principais 

                              para marcar as ideias secundárias, mas a rever mais tarde 

Regras para sublinhar bem 

1. Sublinhar só as palavras ou ideias principais. Sublinhar tudo é o mesmo que não sublinhar nada. 

2. Dar mais importância às definições, fórmulas, termos técnicos e ideias-chave. 

3. Sublinhar de maneira a que, a leitura dos sublinhados permita relembrar todo o texto e perceber o seu sentido. 

 

c)- Tirar apontamentos: registar, por palavras próprias, as ideias mais importantes acerca de um dado 

tema ou matéria. 
 

2.  Vantagens de saber tirar apontamentos: 

a)- Facilita a aprendizagem na medida em que se aprende (e se apreende) o essencial da matéria; 

b)- Economiza tempo; 

c)- Desenvolve a capacidade de concentração, de atenção ao que se lê e ao que se ouve; 

d)- Exercita o espírito de análise e de síntese; 

e)- Ajuda a treinar a escrita; 

f)- Ajuda a reter a informação (anotada) com mais facilidade, porque quando se escreve interioriza-se (fixa-se) muito mais do que se apenas se ler ou ouvir… 
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3. Como tirar apontamentos? 

Esta actividade deve ser feita em duas etapas ou fases:  

 - a leitura global do texto / - a leitura compreensiva/selectiva do  texto 

3.1 – Leitura global do texto 

Primeiro contacto visual - percepção do tamanho, mancha, títulos e subtítulos, … 

Na primeira leitura - procura-se apreender o tema ou ideia central do texto; relaciona-se outras ideias ou sentidos 

genéricos com o tema central, articulando-se tais ideias com o que já se sabe acerca da mesma matéria, com o nosso 

mundo, opiniões ou vivências para melhor ver o que há de novo. 

3.2 – Leitura compreensiva/selectiva do texto 

Nesta fase, deve distinguir-se as ideias principais das secundárias. Como? 

a)-Hierarquizar as palavras-chave, ou nucleares, ou então os descritores; 

b)-Sublinhar as ideias principais, articuladas naturalmente com as palavras nucleares, com as ideias secundárias; 

c)-Utilizar pequenos símbolos, abreviaturas, setas, etc. 

 Estas abreviaturas podem ajudar-te nesta fase da leitura:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)-Compreender o ponto de vista ou o modo como o autor encara o assunto; reparar se o autor dá uma visão geral 

do assunto ou se valoriza (se desenvolve) um aspecto particular; se tem uma relação entusiástica ou distante acerca 

da matéria, se se orienta por um maior ou menor rigor, se parte do geral ou do particular, se é mais ou menos 

objectivo, etc… 

Na última fase: registar o que de mais importante o texto contém, seleccionando-se e anotando-se no caderno: 

 a)- o resumo das ideias fundamentais; 

 b)- o registo, por ordem, dos factos, dos argumentos, das opiniões, dos sentidos… 

 c)- algumas frases essenciais que poderão servir para futuras citações; 

 d)- a anotação de uma definição ou conceito. 

 

in Zenhas, Armanda, [et alli]. (2005). Ensinar a estudar aprender a estudar: 2º e 3º ciclos. Porto, Porto Editora [adaptado 

Monteiro, Manuela Matos [2007];Como tirar apontamentos e fazer esquemas, Porto, Porto Editora, col. Sucesso Escoiar.] 

c/ =   com =    igual 

c/o =   como ≠    diferente 

qd =   quando ↑     aumenta 

qq =   qualquer ↓    diminui 

sp =   sempre ?     questão 

mt =   muito qt    quanto 

X  =   vezes s/     sem 

dp =   depois mm   mesmo 

Pp =  próprio q/     que 

i.é  =  isto é ñ      não 

+  =   mais nº     número 

-   =   menos td     todo 

±  =   mais ou menos p/    por 

>  =   maior nd    nada 

<  =   menor /      …mente 


