
Té cnica Pomodoro 

O que é isso? 
A Técnica Pomodoro é um método de gestão do tempo que pode ser usado para qualquer tipo de 

tarefa. Para muitas pessoas, o tempo é um inimigo. A ansiedade desencadeada pelo "tic tac do 

relógio" e pelos limites de prazos a serem cumpridos nos levam a hábitos de trabalho e estudos 

ineficazes e à procrastinação. A Técnica Pomodoro transforma o tempo em um aliado precioso. 

O objetivo da Técnica Pomodoro é usar o tempo como um aliado valioso para realizar as coisas que 

queremos fazer, e que nos permite melhorar continuamente a forma como trabalhamos ou 

estudamos. 

Os Objetivos 
A Técnica Pomodoro é uma ferramenta / processo simples para melhorar a sua produtividade, 

sendo capaz de fazer o seguinte: 

 Aliviar a ansiedade ligada ao fazer; 

 Aumentar o foco e a concentração ao reduzir interrupções; 

 Aumentar a consciência de suas decisões; 

 Aumentar a motivação e mantê-la constante; 

 Reforçar a determinação para alcançar seus objetivos; 

 Refinar o processo de estimativas do tempo, tanto em termos qualitativos e quantitativos; 

 Melhorar o seu processo de trabalho ou de estudo; 

 Reforçar a sua determinação em continuar a aplicar-se em face de situações complexas. 

Ferramentas 
Para começar a usar a técnica você só precisa de algumas ferramentas simples: 

 Um cronômetro com despertador; 

 Um lápis; 

 Uma folha de papel para o inventário de atividades; 

 Uma folha de papel para registros das atividades do dia. 

Básico 
Coloque todas as atividades que você precisa realizar na folha de Inventário de Atividades. No início 

de cada dia, você deve selecionar no Inventário de Atividades, as tarefas que precisam ser feitas 

naquele dia. Para isso, você deve copia-las para a folha de Registro das Atividades. 

Começando a trabalhar: 

 Escolha a primeira tarefa da lista; 

 Defina o cronômetro para 25 minutos (um Pomodor); 

 Trabalhe até que o cronômetro desperte aos 25 minutos; 

 Marque a tarefa concluída com um “X” na folha de Registro de Atividades; 

 Faça uma pausa de curta duração (3-5 minutos). 

Continue trabalhando, Pomodoro a Pomodoro, até que a tarefa tenha acabado, em seguida, risque a 

tarefa de ponta a ponta sinalizando que ela foi concluída. 

A cada 4 Pomodoros você deve dar uma pausa mais longa, de aproximadamente 15 a 30 minutos. 



Regras e Tipos 
 Um Pomodoro é indivisível; 

 Se uma tarefa levar mais de 5-7 Pomodoros, você deve decompô-la em várias tarefas menores;  

 Se a tarefa demorar menos de 1 Pomodoro, você deve agrupa-la com outras tarefas menores; 

 Uma vez que um Pomodoro começa tem que terminar; 

 A Técnica Pomodoro não deve ser utilizada para atividades que você faz em seu tempo livre. 

Aproveite o tempo livre! 

Interrupções 
Uma vez que você começou a usar a técnica Pomodoro, interrupções podem tornar-se um problema 

real. 

Interrupções internas são distrações que vêm de você mesmo, por exemplo: desejo de se levantar e 

pegar algo para comer ou beber ou para procurar algo na internet naquele minuto. 

Então faça o seguinte: 

 Anote a nova atividade na folha de Registro dé Atividadés, na áréa das atividadés ‘não 

planejadas e urgentes’, se você acha que é iminente e não pode ser adiado; 

 Anotá-la na Folha do Inventário de Atividades, marcando-o com um "U" (não planejadas); 

adicionar um prazo se necessário. 

 Intensifique sua determinação para terminar o Pomodoro atual. Anote um apóstrofo para cada 

interrupção interna e continue trabalhando na tarefa atual até a conclusão do Pomodoro. 

As pessoas que trabalham em ambientes sociais têm de lidar com interrupções externas: um colega 

que pergunta como compilar um relatório, um programa de e-mail que constantemente emite um 

sinal sonoro toda vez que uma nova mensagem chega, dentre outros. Diante dessas interrupções, é 

possível que se perca de 25 minutos a 2 horas (quatro Pomodoros) com atividades que são 

comumente considerados urgentes. 

Assim como com as interrupções internas, torne essas interrupções externas claramente visível. 

Toda vez que alguém ou algo tentar interromper um Pomodoro. Coloque um traço (-) na folha de 

onde você está gravando os seus Pomodoros e aplique a estratégia de informar, negociar e ligar. Em 

seguida, aplique uma das regras expostas acima para interrupções internas. 
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