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Antes de ler esse texto, vamos fazer um acordo? Vamos desligar ou silenciar as notificações do celular? Bem, isso não 
significa que você precisa se isolar do mundo, colocar seu celular em um baú, fechá-lo com cadeado e jogá-lo no fundo 
do oceano. Porém, você precisa se desligar das redes sociais, do e-mail, de aplicativos que roubem sua atenção.  
 

Caso você seja muito impulsivo, existem alguns aplicativos que podem te ajudar 
nisso. O Cold Turkey bloqueia totalmente o celular, por um período determinado 
de tempo. Menos radical, existe o AppBlock, que bloqueia até cinco aplicativos, 
como Facebook, WhatsApp, Instagram, e deixa outros livres para usar.  
 
Outra dica bem legal, antes de ler esse texto, é fechar as abas do seu navegador 
e outros aplicativos abertos no seu desktop.  
 
Se você usa o navegador Chrome, é possível fazer o download de uma extensão 
chamada StayFocusd. Essa extensão bloqueia o acesso a determinados sites, 
além de permitir bloquear o acesso a todos os sites, por 1 hora ou mais. 
 
Vamos manter apenas esse arquivo aberto e ficar totalmente concentrados nele. 
São etapas simples como essas que nos ajudam a manter o foco e a aumentar a 
concentração no dia a dia. E é exatamente disso que o texto vai tratar!! 
 
 

 

 
 
“A bagunça é minha organização”. Esse pensamento funcionava no ensino fundamental, quando minhas tarefas se limi-
tavam a ir à escola e a assistir a desenhos. Quando é necessário estudar muito para uma determinada prova, a organiza-
ção do seu ambiente de estudo é fundamental. Imagine levar 30 minutos para encontrar aquele resumo ou aquela lista 
de exercícios, ou mesmo perder a atenção naquela aula porque você não encontra seu resumo. 
 
Seguindo o passo a passo abaixo, saiba como organizar sua mesa em quatro etapas: 
 
● Desapegue 
Daquele furador de papel ou outros objetos que você não usa há muito tempo! 
 
● Categorize 
Seus materiais por disciplina, utilizando cores, e deixe-os organizados em uma pasta com diversas divisórias. Uma mesa 
limpa é fundamental. 
 
● Arrume 
Sua agenda e sua mesa para o dia seguinte e faça sua produtividade decolar. 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.felixlogic.coldturkey&hl=pt_BR
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.mobilesoft.appblock&hl=pt_BR
http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/stayfocusd.html
https://descomplica.com.br/blog/dicas-estudos/dicas-para-montar-ambiente-estudo/
https://descomplica.com.br/blog/dicas-estudos/dicas-para-montar-ambiente-estudo/
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● Guarde 
Aquela coleção de caneca bonita que você não usa. Deixe sobre a mesa apenas o mais usado. 
 
Não pare por aí e organize, também, seu computador: 
  
● Crie uma biblioteca virtual no Google Drive, OneDrive ou Dropbox. 
● Categorize seus arquivos por data, assunto e disciplina. 
● Salve seus resumos e mapas mentais do Descomplica nesses aplicativos. 
 
Quando precisar, seus arquivos estarão organizados e acessíveis. Você pode consultar do celular, enquanto vai à escola 
ou volta do trabalho. Sempre que tiver um tempo livre, você poderá estudar ou revisar um determinado assunto. 
 
Não menos importante, organize sua mente. Para isso:  
 
● Tenha clareza dos seus objetivos e se programe para estudar naquele dia.  
● Elabore um cronograma de estudos e comece a segui-lo. Um método de estudo é a repetição de processos. Essa 

repetição é que fará com que você seja aprovado.  
● Saiba o momento certo de ligar para os familiares e amigos.  
● Não troque mensagens no WhatsApp ao longo do dia. Reserve o tempo específico para o bate-papo, Facebook e 

YouTube.  
● Seja estudante, e não aluno. Treinamento intenso e relaxamento profundo são as palavras de ordem. Não perca 

seu foco com outros assuntos do dia a dia. 
 
O aplicativo CamScanner, disponível para Android ou iOS, lhe permite tirar fotos dos seus resumos, como se fosse um 
scanner. Assim, é possível salvar seus resumos na internet e revisar a qualquer momento. 
 

 
 
 
 
 

 
Seguir uma estratégia de estudo é importantíssimo. O método de estudo e o hábito irão te ajudar muito a melhorar sua 
concentração.  
 
Aprender a se concentrar não é algo simples, mas é essencial no seu dia a dia. Existem algumas técnicas que podem te 
ajudar ainda mais. Se liga nestas quatro dicas para melhorar sua concentração: 
 
● Faça o essencial 

https://www.camscanner.com/user/download
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Você não é um smartphone para ser considerado multitasking. Pare de tentar fazer diversas coisas ao mesmo tempo. 
Equilibrar uma coisa é mais fácil do que fazer malabarismo com diversas outras. A chance de algum “objeto” cair é muito 
maior. Defina qual tarefa você irá fazer e se concentre nela. 
 

 
 
● Desenvolva o autocontrole 
Esqueça o grupo do WhatsApp e bloqueie aqueles pensamentos aleatórios e inesperados. Isso parece algo impossível, 
mas, quando você percebe que no meio dos seus estudos você está pensando no último episódio da sua série favorita, 
fica mais fácil controlar esse pensamento. Fique atento a esses momentos de distração para que consiga expulsar esses 
pensamentos inesperados. 
 
● Exercite sua concentração 
É uma atividade como qualquer outra. Imagine que sua concentração é um músculo e que você precisa treiná-la. É ne-
cessário muito exercício para o monstro sair da jaula e você conseguir aumentar sua concentração. Então, mãos à obra. 
 

 
 
● Intercale suas tarefas 
É muito difícil manter a concentração em uma mesma tarefa por muitas horas. Não hesite em mudar. Estude outra ma-
téria ou leia algum outro texto. A Técnica Pomodoro é um excelente recurso para conseguir manter o foco em determi-
nada tarefa. Essa técnica divide seu tempo em blocos de concentração, buscando, assim, uma maior produtividade.  
 
 

 
Mapas mentais não são nada mais que diagramas que irão te ajudar muito na produtividade e eficiência nos estudos. 
Eles são organizados a partir de um Tema Central, depois, você pode ir dividindo em tópicos e subtópicos. É uma forma 
simples de representar visualmente determinadas informações. Porém, seu segredo está no processo de confecção, pois, 
nessa parte, você precisa organizar e sintetizar o conteúdo daquele tema central, o que te ajuda, também, no processo 
de memorização. Por isso, faça seu mapa mental. 
 
Do que você precisa para fazer um mapa mental? 
 
● Folha A4. 
● Canetas coloridas. 
● Tema principal, tópicos e subtópicos. 
● Charges, desenhos ou imagens que possam te ajudar a sintetizar o conteúdo. 
● Não tenha medo de desenhar! 
 
Pratique! Faça muitos mapas mentais. Com isso, cada vez mais, você irá desenvolver sua capacidade de produzir os me-
lhores resumos. 
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Quer conhecer algumas dicas e trocar segredos na hora de fazer mapas mentais e resumos? Clique na imagem abaixo e 
faça parte desta publicação. 
 

 
Mapa mental produzido pela aluna Thaynar Brandão 

 
 

 
Na publicação abaixo, você encontra alguns materiais elaborados pelo Descomplica que irão te ajudar a ser mais organi-
zado e a realizar um diagnóstico completo das suas tarefas. 
 

 
● Folha de resumo 
Um padrão para você organizar e escrever seus resumos. Você pode fazer um igual no caderno ou em uma folha A4. Além 
do nome da disciplina, pode indicar com alguma simbologia o quão bem ou não você foi naquela matéria. No futuro, 
saberá se é uma matéria importante para revisar. 
 
● Folha de conceitos 
Dificuldade em se lembrar de todos aqueles conceitos ou fórmulas de Matemática, Física, Geografia, Biologia, História? 
A ideia é que você tenha um bloco de anotações em que possa agrupar os conceitos e as fórmulas de uma disciplina. Pelo 
menos, aqueles em que você tem uma maior dificuldade. Sempre que precisar, você pode consultá-los. 
 
● Folha de diagnóstico 
Esse material permite controlar em quais matérias você foi bem ou não. Nesse sentido, saber qual matéria você precisa 
estudar um pouco mais. 
 

https://www.facebook.com/groups/386604678368469/permalink/391364261225844/
https://www.facebook.com/groups/386604678368469/permalink/391364261225844/
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Um cronograma de estudos é importantíssimo, conforme já comen-
tado no texto. Porém, vá além, planeje suas metas diárias e sema-
nais. Organize sua agenda a partir de seus objetivos específicos. Por 
exemplo, determine que irá estudar Operações com Números Na-
turais, Racionais e Irracionais, na quarta-feira, ou que irá escrever 
uma redação sobre A Igualdade de Gêneros no Século XXI. Não pre-
encha com “estudar matemática” ou “fazer uma redação”. Seja es-
pecífico!  
 
 
 
 
 
 
 

Planejamento diário produzido pela aluna Allana Beatriz. Insta-
gram @vempramimedicina 

 
 

 
Imagine que sua concentração é um músculo e que você precisa exercitá-la. Pensando nisso, pegue um bloco de notas e 
faça algumas anotações. 
 
● Anote cada atividade que você tenha começado e que não conseguiu terminar devido a alguma distração. 
 
● Anote, também, cada uma dessas distrações. Por exemplo, “Fui mexer no celular”, “Acabei assistindo a um vídeo 

no YouTube”, “Tinha uma notícia muito importante no Facebook” ou “O crush me respondeu no WhatsApp ou me 
ligou”. 

  
● A partir disso, pense em como você poderia impedir essas distrações. Por exemplo, instalando um aplicativo que 

bloqueia as redes sociais, explicando sua situação para o crush e que você tem um horário específico para estudar. 
 
● Ponha em prática essas ações e evite ficar distraído com suas tarefas. 
 
● Anote tudo novamente e compare com a semana anterior. E aí, sua concentração tem melhorado? 
 

https://www.instagram.com/p/BVR37u_gs4X/?taken-by=vempramimedicina&hl=pt-br

