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Nosso objetivo
Queremos entregar a você
duas Desejamos que você, profissional da
educação, faça cada vez mais um ótimo
proveito do seu tempo. Sabemos que cada
segundo que otimizarmos para você
poderá ter um impacto imensurável na
vida de seus alunos e como acreditamos
no poder transformador da educação,
cada segundo vale ouro!

Matrix de prioridades

IMPORTANT

TIME

MANAGEMENT

IMPORTANT BUT NOT URGENT

IMPORTANT and URGENT

DO IT BY THE
NEXT 8 HOURS

DO IT NOW

i.e. Crisiss, emergencies,
tasks with deadlines

i.e. Strategic plans with approaching
deadlines, business opportunities, etc

NOT IMPORTANT, NOT URGENT

NOT IMPORTANT BUT URGENT

DO IT BY THE
NEXT 48 HOURS

DO IT AFTER OTHER
PRIORITY
ACTIVITIES
i.e. Some types of networking,
some positive distractions, etc.

i.e. Embelishments,
finishing touches, etc.

URGENT

Esse modelo de gestão de tempo é uma adaptação da matriz de Eisenhower, também
conhecida como matriz do urgente-importante. O que se busca aqui é estabelecer critérios
para dedicar seu foco nas atividades do dia a dia. Uma vez que você tenha clareza sobre o
grau de importância das suas tarefas para o sucesso de sua estratégia, você pode utilizar a
matriz para decidir o que fazer.
A matriz abaixo tem um gráfico com dois eixos, o primeiro indica o grau de importância e o
segundo o grau de urgência:

As tarefas são alocadas em quatro categorias como abaixo.

O que for importante e urgente deve ser feito primeiro. Aqui se enquadram tarefas como
preparar as próximas aulas (aquelas entre hoje a amanhã), especialmente se você tiver
um deadline curto. A ideia aqui é canalizar seus esforços para fazer tudo aquilo que é
extremamente importante para as suas aulas e o deadline está perto do fim.

O que for importante mas não urgente deve ser agendado para ser feito depois. Sugiro o Google
Calendar como ferramenta de agendamento, pois ele pode ser sincronizado com o seu celular e
lembrar você do que deve ser feito. Lembre-se que planejar as tarefas é a melhor forma de
planejar o seu tempo. Alocar espaço nas próximas 8 horas de trabalho para as ações
importantes, mas não urgentes, irá garantir que você não deixará nada importante para a última
hora.
A mesma regra se aplica para as tarefas que não são nem importantes e nem urgentes. A única
diferença é que você pode fazê-las em até 48 horas. Essas ações costumam ser relevantes,
mas não importantes. Por exemplo, em um dado contexto, avaliar um novo material didático
para as aulas pode não ser importante ou urgente. Você tem outras prioridades no momento.
Por outro lado, você precisa estar antenado às novidades do mercado, o que faz a avaliação de
novos materiais relevante. Aloque um horário nas próximas 48 horas para fazer isso sem
prejudicar deveres estrategicamente mais importantes.
.

O último quadro, o de tarefas que não são importantes mas urgentes, como por exemplo, se
reunir com o web designer responsável pela sua página quando você tem inúmeras aulas para
preparar ou e-mails de prospectos para responder. O problema é que o seu web designer
também tem a agenda cheia e se vocês não conversarem agora, sua página continuará
desatualizada até que vocês marquem uma nova data, que não será no curto prazo. Nesse
caso, o ideal seria uma postura mais preventiva, ou seja, ter focado em todas as tarefas
estratégicas primeiro para liberar espaço para as ações menos estratégicas. Se isso não foi
feito, não há outra alternativa a não ser reagendar a reunião para um momento mais oportuno e
focar nas tarefas mais estratégicas (preparar aulas, responder e-mails de prospectos, etc)
.

Técnica Pomodoro

Preparar aulas demanda boa parte do tempo livre do professor e além da preparação,
dividimos nossa agenda com correções, reuniões pedagógicas, eventos extraclasse, sem
contar nossos compromissos pessoais.
E para dificultar o cenário, lidamos com constantes distrações, como mensagens no celular e
redes sociais. Uma pesquisa divulgada pela revista Exame mostra que o brasileiro usa o
celular por mais de 3 horas por dia. É muito tempo perdido para quem tem tanto a fazer,
dentro e fora da sala de aula.
Ou seja, precisamos maximizar nossa produtividade nos intervalos e horários livres para
garantirmos que tudo seja realizado com excelência e eficácia.
Para isso, podemos contar com a técnica de gerenciamento cíclico do tempo para organizar a
nossa atuação.
Essa técnica se baseia em dividir o tempo em ciclos de 25 minutos cada, e realizar tarefas
inteiras dentro desse intervalo, controlando o tempo com a ajuda de um timer, do celular por
exemplo.

Vantagens dessa técnica:
• Identificar as distrações do dia a dia que impactam na sua produtividade - como você estará
focado em evitar interrupções, saberá o que o distrai e tira seu foco.
• Aumentar a sua sensação de "missão cumprida" e realização - ciclos de 25 minutos são
curtos e você conseguirá realizar muito mais em pouco tempo.
• Evitar a procrastinação - quebrar as tarefas em ciclos ajuda a aumentar a motivação para
iniciar a ação.
• Melhor aproveitamento de suas janelas e horários livres - você estará mais focado em
produzir e em não perder tempo com atividades sem importância.
• Diminuir o cansaço - trabalhar em ciclos possibilita maior concentração e poder de
realização.
• Ter mais tempo livre para questões pessoais - se você aproveitar melhor seu tempo, sobrará
mais horas para fazer outras atividades.
• Entender quanto tempo você precisa para cada ação - às vezes, por não ter um prazo
determinado de término, você pode passar mais tempo do que o necessário para preparar
uma aula. Com foco e disciplina, você se tornará mais produtivo e preparará suas aulas mais
rapidamente, com qualidade e precisão.

Veja como você pode implementar essa técnica de forma simples e aumentar
consideravelmente a sua produtividade:
Passo 1:
Após listar as suas prioridades por ordem de urgência, determine na sua agenda o horário em
que realizará as atividades que listou. Faça uma previsão de quantos ciclos de 25 minutos
você precisará para cada tarefa listada.
Passo 2:
No horário estipulado, se concentre na tarefa em mãos. Ajuste o timer do seu celular para a
duração de 25 minutos. É essencial que você mantenha seu foco na tarefa, então elimine
distrações, como mensagens de celular ou redes sociais. Aquela checagem rápida no
Facebook pode fazer você desperdiçar preciosos minutos durante a realização da tarefa. Se
permita desconectar por 25 minutos apenas.

Passo 3:
Realize a tarefa. Se durante a ação você se lembrar de outras coisas que precisa fazer, anote
em um papel o que lembrou e deixe para categorizar a urgência desse trabalho somente
depois que terminar a tarefa em mãos.
Por exemplo, você está preparando a aula da turma de intermediário e se lembra que precisa
ligar para a mãe de um aluno. Ao invés de parar o que está fazendo, perder a linha de
raciocínio e o ritmo de trabalho, anote essa ação (ligar para a mãe do João) em um lugar que
certamente você vai checar mais tarde. Quando você finalizar a preparação dessa aula, você
vai avaliar a urgência desse afazer e categorizá-lo dentro da Matrix de Urgências. E assim
você esvaziou sua cabeça, tomou uma atitude com aquela demanda e libera espaço na mente
para se concentrar no que está realizando nesse momento.
Passo 4:
Ao finalizar os 25 minutos, você deve fazer um intervalo de 5 minutos, mesmo que você não
tenha finalizado a tarefa dentro do ciclo e tenha outro programado na sequência para
continuar a mesma ação. A pausa é essencial para você descansar a mente e renovar sua
energia e inspiração para voltar ao trabalho. Levante da cadeira, dê uma volta, tome uma
água ou café, faça qualquer coisa que não exija esforço.
Se já tiver acabado a tarefa, faça um sinal de "check" ao lado dela na lista de urgências. Seu
cérebro precisa dessa sensação de missão cumprida para alimentar sua motivação.

Considerações importantes:
• A sala dos professores por si só pode ser uma grande distração. Para aumentar a sua
produtividade, dê preferência a locais mais calmos e quietos quando precisar se concentrar
para maximizar seu tempo.
• Após 4 ciclos realizados, tire uma pausa maior, de 15 a 30 minutos e não faça nada que
exija seu esforço nesse período. Renove suas energias e seu poder de concentração.
• Se você identificar que precisará de mais do que 4 ciclos para realizar uma tarefa, quebre-a
em partes. Assim você será mais produtivo, terá uma visão de tudo que precisa ser feito e
conseguirá mensurar o tempo que gasta em cada uma das atividades. Por exemplo, se você
tem que preparar 5 aulas e precisará de 6 ciclos de 25 minutos, divida a preparação por
turmas:
Ciclo 1: Preparar aula C1 + pausa 5 minutos
Ciclo 2: Preparar aula B1 + pausa 5 minutos
Ciclo 3: Preparar aula A2 + pausa 5 minutos
Ciclo 4: Preparar aula A1 + pausa 5 minutos
Pausa de 15 a 30 minutos.
• Compartilhe a técnica com seus colegas de trabalho. Quanto mais produtiva for a sua
equipe, mais resultados vocês alcançarão como grupo e o trabalho ficará mais eficiente para
todos. Além disso, com apoio dos colegas, será mais fácil evitar interrupções e manter o foco.

Contato
Para conhecer o nosso trabalho
clique nas imagens abaixo

Thank you :)

