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O que é ser um estudante Descomplica? 

 

Teoria 

 

Estudante Descomplica 

A missão do estudante Descomplica é estudar para ser um indivíduo mais completo. Você não está aqui só 

para assistir à aula, e sim ser um estudante ativo. O aluno acredita que pode estudar sem organização, a 

qualquer hora e sobre qualquer tema. Que apenas assistir à aula irá fazê-lo se lembrar de tudo e tirar 

excelentes notas e que, depois de algumas semanas, irá acertar todas as questões e superar facilmente 

qualquer obstáculo. É aqui que se encontram muitas das frustações dos alunos e as dificuldades acabam 

repercutindo em uma menor motivação para estudar. 

 

É necessário ter uma organização, um planejamento, uma metodologia para estudar. 

 

É sobre esse assunto que essa aula será. Ser um estudante Descomplica significa utilizar o máximo possível 

de técnicas e recursos para alavancar sua performance. Fazer resumos, fichas e mapas mentais, assistir às 

aulas acelerando a velocidade dos vídeos, construir um planejamento e seguir uma rotina, ser autônomo nos 

seus estudos, buscando as respostas de suas dúvidas, praticar e errar exercícios, ser emocionalmente 

equilibrado, controlando o medo, o nervosismo e a ansiedade. 

 

 

Mandamentos do estudante Descomplica 

Aprenda – “Aprender faz bem, é divertido, funciona e não ocupa espaço”  

Sempre tenha uma postura de aprendizado, de que, com determinada aula, material ou exercício, irá 

aprender, mesmo que seja muito difícil para você. 

 

 

Aja – “Tenha proatividade: faça acontecer e não espere que aconteça” 

“Estou com dificuldade para estudar em casa, pois é muito barulhento”. Não espere o silêncio. Converse 

com seus pais, compre um abafador intra-auricular de ouvidos, encontre uma saída. 

 

 

Persevere – “Você é o líder e o adversário de si mesmo. Não reclame, não adie e não desista” 

Você deve sentir dificuldade em algum conteúdo e, talvez, irá errar muitos exercícios até começar a 

melhorar. Persevere, aprenda com seus erros, não desista. 

 

 

Lidere – “Demonstre seus valores, fazendo seu melhor. Seja um exemplo” 

Compartilhe o que você tem aprendido, as técnicas de estudo que funcionam para você. Seja um exemplo 

positivo. 
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Vença – “Tenha um espírito aguçado de enfrentamento de desafios, uma mentalidade voltada para a solução 

de problemas e a elaboração de estratégias, com o objetivo único de vitória” 

Você irá vencer! Acredite. Pode demorar, mas sua hora irá chegar. Confie em si mesmo. 

 

 

Nesta primeira aula, não vamos nos aprofundar em como produzir um bom resumo ou mapa mental, organizar 

o ambiente de estudos ou montar um cronograma completo. Porém, vamos apresentar algumas dessas boas 

práticas de estudo. 

 

 

Valores do GEP 

Desenvolver a autonomia – Ser capaz de definir sua própria metodologia de estudos. Não existe o caminho 

certo. Ele sempre estará associado às suas demandas. Você pode e deve se espelhar em outros alunos que 

conseguiram aquela nota tão alta, mas você não deve acreditar que aquele é o único caminho. Crie sua própria 

forma de estudar, seguindo as boas práticas que vamos falar por aqui. 

 

Estimular a criatividade – Saber estruturar seus métodos e processos de estudo e elaborar soluções significa 

conhecer diferentes métodos e processos para isso. Teste, descubra com seus amigos ou com quem já foi 

aprovado. Veja se funciona com você, adapte, mude, até alcançar a resposta correta. 

 

Praticar a colaboração – Aprender a inspirar por meio das boas práticas. Ajude o próximo com o que você 

aprendeu. 

 

Ganhar confiança – Desenvolver a habilidade de enfrentar desafios e aprender com os erros. Coragem é o 

medo andando. Não se deixe ficar paralisado com medo das questões, da redação, das aulas. Faça! 

 

 

Estudante é sempre ativo e age na busca da solução dos seus problemas, utilizando-se da 

autonomia para definir o melhor caminho e da criatividade para pavimentar essa estrada. Em meio a tantos 

obstáculos, não desiste e persevera. Vai vencendo o medo e ganhando confiança. Lidera e colabora para 

alcançar o resultado, a vitória. 

 

 

Planejamentos e cronogramas 

Esses são companheiros indispensáveis de um estudante Descomplica. Um planejamento de estudos é 

basicamente a organização de temas por semana que o Descomplica disponibiliza para você. Significa 

organizar o que você irá estudar nesta, na próxima e nas demais semanas até o Enem. Você já tem isso na 

plataforma, mas pode montar o seu.  

Um cronograma significa organizar as tarefas que você irá fazer no dia e na semana. É a distribuição do seu 

planejamento nos horários de estudo que você tem. Ainda teremos uma aula para falar sobre como montar 

um bom cronograma de estudos, mas é importante que você já saiba que ele é fundamental para se tornar 

um estudante Descomplica. 
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Planejamento produzido pela aluna Allana Beatriz 

 

 
Cronograma produzido pela aluna Aléxia David 
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Cronograma produzido pela aluna Bruna Andrade 

 

 

Don’t be a donkey 

Como podemos superar o sentimento de paralisia na hora de fazermos as escolhas mais difíceis? Descubra 

uma prática que pode te ajudar a prosperar em ambientes de alto estresse e separar o que você pode controlar 

do que não pode, diminuindo seu medo e estresse. 

 

 

  

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1386474278056847&set=p.1386474278056847&type=3&theater&ifg=1
https://www.ted.com/talks/tim_ferriss_why_you_should_define_your_fears_instead_of_your_goals
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Exercícios 

 

Dobre uma folha de papel ao meio e divida em duas colunas. 

 

Na primeira coluna, enumere os mandamentos de um estudante Descomplica que você consegue 

observar em você. Na segunda, os valores do GEP. 

 

A ideia desse exercício é fazer uma análise do que você pode melhorar seguindo esses valores e 

mandamentos, passo crucial para se tornar um estudante Descomplica. 

 

Se você já fez o Enem: 

 

Busque realizar uma autoavaliação do que funcionou e do que você precisa melhorar.  

 

Qual foi a dificuldade que te impediu de alcançar seu sonho no Enem? A redação não foi legal? Faltou um 

planejamento, pois não conseguiu estudar tudo? O tempo atrapalhou na resolução das questões? 

 

Com todas essas informações, seu objetivo é pôr em prática as ações necessárias para se tornar 

um estudante. Nas aulas do GEP, ainda iremos falar muito sobre isso. Então, fique atento aos próximos 

conteúdos e vamos com tudo! 


