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Uma das maiores dificuldades para começar a estudar é saber por onde. Quais matérias estudar na-
quele dia? Quais listas de exercício fazer? Quanto tempo dedicar para aquele conteúdo? Essas são 
dúvidas comuns para qualquer aluno, por isso, é fundamental definir um plano de estudo ou seguir 
um que já foi pensado para seu desenvolvimento.  
 

A sua escola, provavelmente, possui um plano de estudos que é, na verdade, sua grade horária de 
matérias diárias. Organize seus estudos a partir das aulas que existem naquele dia. Aproveite o tempo 
de estudos em casa para aprofundar a matéria, complementar seus resumos e fazer muitos exercícios.  

Sabendo por onde começar, tudo é mais fácil. Porém, é importante distinguir que ser estudante é 
diferente de ser aluno. Você não está aqui só para assistir à aula, e sim ser um estudante ativo. E, para 
isso, precisa criar um hábito de estudo. Mas calma! Primeiro, vamos te ensinar a assistir melhor às 
aulas: 
  

● Faça uma leitura superficial do livro didático sobre o tema da 
próxima aula.  
● Agora, descubra os principais tópicos e conceitos que serão 
abordados nessa aula, produzindo um esboço do seu resumo. 
● À medida que o professor escreve, anote o conteúdo que está 
no quadro. Geralmente, o conteúdo do quadro irá cair na prova.  
● Em casa, complemente e organize seu resumo, assistindo a uma 
aula gravada. 
● Resolva os exercícios. 
● Faça o diagnóstico dos exercícios. Não fique desanimado com o 
erro. Ele faz parte do processo e você pode aprender muito com 
ele. 
● Para isso, descubra o que você errou e o porquê. 
● Procure solucionar essas dúvidas com o módulo gravado ou 
com o professor em sala de aula. 

 



 

 
G

EP
 

 

● 30 minutos para assistir ao módulo gravado e complementar seu resumo. 
● 60 minutos para os exercícios. 
● 30 minutos para o diagnóstico.  

Seguindo esses passos, você irá criar um método de estudo. A repetição desse método na sua rotina, 
dia após dia, irá te ajudar a desenvolver o hábito de estudo. É esse hábito que fará com que você seja 
aprovado, e não simplesmente a meta (ser aprovado). Aos poucos, você estará condicionando seu 
cérebro a estudar melhor, tal como um atleta condiciona seus músculos para uma competição. 

O método de estudo possui como objetivo potencializar sua capacidade de aprendizagem. Existem 
diferentes técnicas que podem te ajudar a alcançar esse objetivo e a ter mais concentração. 
 
Uma técnica muito indicada é a Técnica Pomodoro, que foi desenvolvida por um universitário italiano 
e que promete aumentar sua produtividade, dividindo o fluxo de estudo em blocos de concentração. 
 
● Cada Pomodoro possui 25 minutos. 
● Descanse 5 minutos entre os Pomodoros. 
● No final de 4 Pomodoros, descanse 30 minutos.  
 

Existem tarefas que, logicamente, você não irá conseguir completar em 25 minutos. Interromper esse 
processo pode ser mais desgastante que continuar por mais 10 ou 15 minutos. Assim, esses blocos de 
concentração podem ser estendidos, de acordo com sua necessidade. Que tal testar esses blocos de 
concentração com 40 minutos cada? 
 
Para os Pomodoros renderem o máximo possível, é necessário evitar qualquer interrupção, pois, nesse 
período, você precisa estar concentrado. Para isso: 
 
● Desative as notificações do celular. 
● Não acesse as páginas de rede social. 
● Converse com sua família e explique seus horários de estudo. 
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Cada módulo gravado disponível no Descomplica é composto, em média, por 6 vídeos de 5 minutos. 
Isso significa que cada módulo possui, aproximadamente, 30 minutos. Uma dica muito legal é que você 
pode acelerar a velocidade de reprodução dos vídeos. 
 
● Estude um vídeo na velocidade 2x, por exemplo. 
● Com essa técnica, um vídeo de 30 minutos é reproduzido em 15 

minutos.  
● Use o fone de ouvido. 
● Maximize a tela do seu computador. 

Esse recurso permite ter um foco maior durante as aulas. Essa opção fica disponível no canto inferior 
direito dos vídeos do Descomplica. 
 

O resumo deve ser escrito com suas palavras. Uma definição ou um conceito podem ser copiados, 
porém, é fundamental que você transcreva a matéria por conta própria. Nada de ficar copiando!! Não 
deixe de produzi-lo, pois ele é importantíssimo para você consultar a matéria, sempre que tiver dúvi-
das, e ainda é uma forma rápida de, quando precisar, relembrar a teoria. 

Clicando na imagem acima, você será direcionado para uma publicação no grupo do Guia do Estudo 
Perfeito, no Facebook, na qual você pode fazer o download desses materiais. O objetivo deles é te 
ajudar na organização dos seus resumos e estudos. 

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1581797361848235&set=gm.391364261225844&type=3&theater
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Resumo produzido pela aluna Emanuelle Lemos 

A Matriz de Eisenhower é um sistema que permite gerir as tarefas a partir de sua importância e ur-
gência. 
 

Uma tarefa importante é aquela que precisa ser executada, mas possui um prazo maior, sem conse-
quências imediatas e impactantes. Enquanto a urgente precisa ser resolvida rapidamente devido às 
suas consequências. 
 
● Urgente e Importante: Correee! 
● Urgente, mas não Importante: Assim que tiver tempo livre. 
● Importante, mas não Urgente: Planeje de forma sábia. 
● Não é importante nem Urgente: Não gaste muito tempo aqui. 

● Primeira tarefa: estudar um tema novo de Física. 
● Segunda tarefa: organizar seus resumos que foram produzidos durante a semana. 
 
As duas tarefas são importantes. Mas uma delas não é tão urgente. Por exemplo, se você não estu-
dar o tema de Física, ficará atrasado no cronograma. Então, essa tarefa é urgente. Organizar seus re-
sumos não apresenta o mesmo nível de urgência. Isso pode ser feito assim que você conseguir 
tempo livre ou quando separar um período do final de semana. 

http://marcelotoledo.com/matriz-de-eisenhower-como-o-presidente-dos-eua-se-organiza/
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O objetivo do diagnóstico é melhorar seu desempenho nos estudos. É importantíssimo mensurar sua 
produção, descobrir o que você errou e onde precisa evoluir.  
 
● Não desanime com seus erros. É possível aprender com eles e esses desafios te ajudarão a cres-

cer. Essa é a mentalidade do Growth Mindset. 

Quais são as matérias em que estou com mais dificuldade? Essa é uma pergunta importantíssima, mas 
que não apresenta uma resposta tão fácil. Você precisa descobrir algumas coisas: 
 
● Em quais matérias você apresenta maior dificuldade? 
● Não esgote seu tempo com aquela disciplina que você já domina. 
 
Assim, você aumenta sua produtividade onde mais precisa e não perde tempo com disciplinas em que 
você não tem dúvidas. 

Prática 1 – Derrotando a procrastinação 
Ao final destas etapas, você irá conseguir lutar contra a procrastinação. 
 
● Anote as tarefas que você deve realizar no dia seguinte em um papel. 
● Defina, entre essas tarefas, aquelas que são urgentes e importantes. Classifique suas obrigações 

a partir da Matriz de Eisenhower. 
 
● Estabeleça um prazo para o dia seguinte para cumpri-las. 
 
● No final do dia, verifique seu rendimento. 
 

Ao final deste processo, você terá desenvolvido um método de estudo. A repetição desse método irá 
possibilitar que você desenvolva um hábito de estudo. 
 



 

 
G

EP
 

 

● Verifique no seu cronograma a quais aulas (matérias) você irá assistir hoje. 
 
● Selecione os módulos gravados indicados para cada uma dessas aulas. 
 
● Faça o resumo, resolva a lista de exercícios e finalize com o diagnóstico do que você errou. 
 
● Repita esse processo por mais dois dias na semana. Lembrando que, em cada dia, você precisa 

estudar duas matérias. 
 
● Conte-nos como foi fazer o resumo e assistir a um módulo gravado nessa publicação. 

O objetivo desta prática é entender como usar a Matriz de Eisenhower. 
 
● Pegue uma folha A4 e dobre-a, formando uma divisão em quatro partes iguais. 
 
● Desenhe uma seta no centro da folha na horizontal e outra seta na vertical. 
 
● Preencha as bordas da folha com as palavras Urgente, Importante, Não Urgente e Não Impor-

tante. 

Matriz de Eisenhower produzida pela aluna Ana Karoline 

● Diariamente ou semanalmente, preencha os quadros com as tarefas que você precisa cumprir. 
Por exemplo, estudar para uma prova ou teste é uma tarefa importante e urgente. Copiar a ma-
téria do dia que você faltou é uma tarefa importante, mas não tão urgente. Enquanto que arru-
mar sua mochila não é urgente nem importante.   

http://bit.ly/ResumoeMM

