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8 passos infalíveis para alcançar a aprovação \o/ 
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Terças e Quintas

21h às 22h 
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E aí, #estudanteDescomplica?!

Já estudou os tópicos dos passos 1 e 2?

Como estamos com a preparação da rotina? 

Aplicando o TOP HEAVY?

Usando a estratégia TI X RP?

E o anjo da consciência? Controlando sua 
mente impulsiva?

Conseguindo pensar em seus OKRs?

O GEP é bom demais!!! Não é?



GUIA DO ESTUDO PERFEITO

Como não procrastinar



“A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo.”
Peter Drucker



“Como posso render melhor nos estudos?”

“Sempre estudo muito, mas nunca alcanço os meus 
resultados desejados.” 

“Vou acabar desistindo de tudo!”



Mas que raios seria procrastinar? ;)



Adiar, demorar, retardar 

Deixar para outro dia ou para um tempo futuro

Realizar as tarefas secundárias
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O conceito de inércia
explica a procrastinação 

quando diz que uma massa 
em repouso tende a 

permanecer em repouso.

Mas quais seriam as 
causas disso?
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 Possíveis causas

Ansiedade
Baixa autoestima
Perfeccionismo

Lesão do córtex pré-frontal

Tipos

Sonolento (preguiçoso)
Atrasado

Conectado / Televisivo
Reclamão
Idealizador



Tarefa difícil  >>  Divisão em pedaços menores  >>  Hábito diário >>  Deixa de ser adiada >> 

Tarefa  realizada!
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Tudo o que você precisa é um modelo a ser seguido para quebrar qualquer tarefa em
um processo diário que seja concluído.

Você adia uma determinada tarefa porque alega não saber como começar. Comece!
Tente! Erre, mas comece! Descubra a causa da falha, recomece e finalize. Comemore
o acerto! Parta para outra tarefa mais difícil!

Dica



O poder do “não vou!”
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Quando você pensa em força de vontade, a primeira ideia que vem à sua
mente é resistir a uma tentação – um doce, uma dormida até mais tarde,
uma festa liberada ou até uma viagem, não é mesmo?

Quase sempre, quando você diz “eu não tenho força de vontade”; na verdade,
está querendo dizer:

“Tenho dificuldade de dizer não quando minha boca, meu estômago, meu
organismo quer dizer sim”.

Nesse momento, estamos falando do poder do “Eu não vou”.

Porém, dizer não nem sempre é a única solução. NÃO!
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Os dois lados do autocontrole 

o poder “eu vou”

o poder do “eu não vou”

mas não constituem sozinhos a força de vontade

Existe ainda o terceiro poder:  a capacidade de se lembrar do que realmente quer



O poder do “eu quero!”
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Você vai fazer uma lista de três desejos que 

quer conquistar muito até a realização do seu 

grande objetivo. 

UM - permanente até a prova do Enem

Outros DOIS – se renovam a cada mês

Ao escrever as suas frases, você deve começar 

com a estrutura “Eu quero...”

Fixar em local bem visível. Tipo na porta do seu 

quarto!

SEM PROCRASTINAR!!!

Tarefa



Identifique as suas opções



GUIA DO ESTUDO PERFEITO

Uma boa dica para se ter mais autocontrole é desenvolver maior autoconsciência.

Você: “Vou fazer ginástica depois do trabalho!”

- Por acaso, você arrumou a mochila da ginástica para não precisar passar em casa
primeiro?

- Ficou preso num telefonema por tanto tempo que acabou ficando com fome e não pode ir
mais direto para a ginástica?

Observar as alternativas >> reduzir o número de decisões tomadas 
sem a devida atenção

Garantir a força de vontade



Prática deliberada
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Os esportistas têm sempre um
alvo a alcançar.
Mas nem sempre sabem
exatamente a que distância
estão.



Sucesso depende mais da prática que do talento, 
dizem estudos

O caminho para a excelência é mais uma opção do 
que uma aptidão inata 

A prática exige esforço intelectual 
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Teoria das 10 MIL horas - o mínimo
para você desempenhar uma tarefa com
excelência. Mas pense:

Se você fosse dirigir por esse tempo no
trânsito de uma grande cidade, se
tornaria um grande piloto de fórmula 1?

“A diferença entre o desempenho de um
‘expert’ e de um adulto normal não ocorre
devido a um talento genético.

Em vez disso, a diferença reflete um

esforço deliberado ao longo de toda
uma vida para melhorar o desempenho”
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CINCO ELEMENTOS – PRÁTICA DELIBERADA

Evolução do desempenho – você vai ampliar a sua capacidade, além das aptidões atuais

Repetição constante - os grandes vitoriosos repetem suas atividades de prática numa quantidade

absurda.

Feedback de um técnico - será que você pode realmente confiar em seu próprio julgamento?

Exigência intelectual - Acima de tudo, um esforço de foco e concentração. “Deliberada” -

diferentemente de fazer algo maquinalmente.

Nada de diversão - Repetir o que já se sabe até se tornar um mestre naquilo.



GUIA DO ESTUDO PERFEITO

Exemplo

Tiger Woods – excelente jogador de golfe e maior nome desse
esporte – certa vez foi visto jogando bolas de golfe em uma
armadilha de areia, pisando nelas e depois praticando jogadas
naquela situação quase impossível.

Em geral, aqueles que têm desempenho excepcional isolam,
sobretudo, aspectos específicos daquilo que fazem e se
concentram neles até melhorar.

Assim também você deverá agir, estudante-atleta! ;)

Criar mecanismos de desenvolvimento mais
específicos diante das suas dificuldades no
aprendizado.
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“Tenho dificuldades na matéria
Estequiometria, em Química.”

Qual o problema específico que
impede você avançar com sucesso
nesse conceito: fórmulas, contas,
enunciados de exercícios, mistura
com outros tópicos dentro da
Química?

Após encontrar o motivo da
deficiência, treinar com variação de
exemplos e diminuir, até eliminar, a
falta de compreensão.

Você vai se programar
para fazer provas
anteriores dos exames de
seu interesse.

Em seu quarto, no tempo
definido de duração da
prova, o treino será feito. O
relógio será seu grande
controlador.

Pelo menos uma vez por
mês, você deverá fazer
uma prova anterior da
banca desejada.

O alto nível de repetição
na resolução das
dificuldades.

De um modo em geral,
as atividades mais
eficazes, na prática
deliberada, são as que
podem ser muito
repetidas.

Tarefa 1 Tarefa 2 Dica Importante!
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Compromisso

Você NÃO vai estudar mais que 4h por dia!

Ninguém consegue se concentrar e obter
resultados positivos dessa maneira.

Você vai parar de se enganar e se enrolar!

Músicos de alto nível, campeões de xadrez e
até atletas de elite declaram que o fator
limitante para o tempo de prática é a
capacidade de manter a concentração. NO ENEM, EU VOU PASSAR! \o/



A incansável busca pelo menos e pelo melhor
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Processo decisório

Estude menos coisa, mas garanta que 
aprendeu corretamente!

Estude menos dias, mas garanta que está 
estudando muito!

Saia menos vezes, mas para os lugares que 
você vai se divertir de verdade!

PRIORIDADES – ESCOPO

Entendeu? Não faz sentido? :D



Uma historinha

Nathan Milstein, um dos maiores violinistas do século XX, foi

aluno do professor Leopold Auer. Um dia, o aluno perguntou ao seu

professor se estava estudando o bastante. Auer respondeu:

“Estude com os dedos e você vai precisar do dia inteiro. Estude
com a mente e vai ter o mesmo resultado em uma hora e meia.”

O que o professor não acrescentou é que ainda bem que basta

uma hora e meia, porque, se você estiver praticando com a mente,

seria impossível manter o estudo o dia inteiro.

(Retirado e adaptado do livro Desafiando o Talento)



Gerenciando da melhor forma o tempo útil
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Uma das melhores formas de se combater a
procrastinação é definição de metas.
A meta deve ser inteligente, ou melhor, SMART.

Método SMART

É um método de definição de metas
para os objetivos que se deseja
alcançar.

SPECIFIC → Específica
MEASURABLE   → Mensurável
ACHIEVABLE       → Realizável
RELEVANT           → Relevante
TIME-SCHEDULED → Hora marcada



Como planejar
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Nesta hora, você sente um desconforto, não é?

Pense e anote todas as tarefas que você sabe que 
tem que fazer.

 Descomplica
 Escola
 Lazer

 Família

Anote a prioridade e o tempo para realizá-las

• Amigos
• Sozinho
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Ano 2015

Atividade De Até
Total

Horas
Observações

Banheiro 7:00 7:30 0,5
Combinar com os membros da família para deixar o banheiro livre 

neste horário

Café-da-manhã 7:30 7:45 0,25

Caminho para escola 7:45 8:00 0,25

Escola 8:00 16:00 8,00

Voltando da escola 16:00 16:15 0,25

Relaxar 16:15 16:45 0,5 Ouvir música, Facebook, etc.

Fazer trabalho de casa 16:45 17:30 0,75 Ler observações da escola e fazer exercícios para casa

Estudar 17:30 18:00 0,5 De acordo com as minhas prioridades e necessidades atuais

Jantar 18:00 18:30 0,5

Relaxar 18:30 19:00 0,5

Ler resumos e estudar 19:30 21:00 1,5 Conforme as minhas metas

Relaxar 20:30 22:00 1,5 Antes de provas, estudar um pouco mais

Banheiro 22:00 22:30 0,5

Dormir 22:30 7:00 8,5

Total 24

(Fonte: Programa “How to study effectively”)



- CORTELLA, Mario Sergio. Qual é a tua obra? Editora Vozes.
2011.

- CHANDLER, Steve e RICHARDSON, Scott. 100 Maneiras de
motivar as pessoas. Editora Sextante. 2008.

- McGONIGAL, Kelly. Desafios à força de vontade. Editora
Fontanar. 2013.

- COLVIN. Geoff. Desafiando o Talento. Editora Globo. 2011.



Aquele papo de reflexão! :D

A grande novidade não é a que o mundo está mudando. Ele,
na verdade, sempre mudou. A novidade é a velocidade da
mudança. Nunca em toda a história se mudou com tanta
velocidade – a noção de tempo, então, é a principal
evidência disso. Cada dia se levanta mais cedo e vai deitar-
se mais tarde em uma tentativa, quase sempre em vão, de
realizar todas as imposições da rotina moderna.

O pior problema para construir o futuro é achar que o
passado já o sustenta. Sabe qual o maior pecado para quem
quer criar o futuro? Achar que já está bom, achar que já
sabe, achar que já está preparado! Cuidado! Você jamais
pode ficar satisfeito. Nós, brasileiros, temos um hábito,
muito ruim, de nos contentar muitas vezes com o possível,
em vez de procurarmos o melhor. Exemplo: você chega ao
mecânico e diz que seu carro está com problemas. Ele
responde: “Vou fazer o possível.” Você, então, aceita, ainda
que desanimado.

Os norte-americanos, em oposição, quando 
solicitados de algo, costumam responder: 

“I will do my best!”

Não é uma simples diferença de idioma. É 
uma diferença de atitude. Há uma diferença 

estupenda entre o possível e o melhor.

Já pensou em se tornando um médico um 
dia e o paciente deitado, na mesa de 

cirurgia, perguntar a você:

- Doutor, vai dar tudo certo na minha cirurgia, 
não é? 

E você responder:

- Vou fazer o possível. Não! 
Você fará o melhor!



Fica um para a próxima semana:

Quando o jogo e a estratégia mudam rapidamente, não 
basta se contentar com o possível. É preciso fazer o seu 

melhor.

Nesta próxima semana, você vai escrever em sua 
agenda, caderno, mural e até parede do quarto: 

“Eu vou fazer o meu melhor!”



Até a próxima aula! 
#EstudanteDescomplica

https://plus.google.com/+descomplica
https://plus.google.com/+descomplica
https://twitter.com/descomplica
https://twitter.com/descomplica
https://www.youtube.com/user/sitedescomplica
https://www.youtube.com/user/sitedescomplica
http://instagram.com/descomplica
http://instagram.com/descomplica
http://www.pinterest.com/descomplica/
http://www.pinterest.com/descomplica/
http://blog.descomplica.com.br/
http://blog.descomplica.com.br/
https://www.facebook.com/descomplica.videoaulas
https://www.facebook.com/descomplica.videoaulas

