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A Sarah Schollmeier estudou no Descompli-
ca em 2014 e conseguiu aprovação pelo Enem 
pra Medicina na UFRJ. Na época do seu ves-
tibular, ela criou uma sequência de itens para 
maximizar o estudo e deu muito certo. :)  
 
 
As dicas abaixo são todas criadas por ela.



Etapas para maximizar 
seu estudo
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ETAPAS PARA 
MAXIMIZAR SEU ESTUDO
Existem alguns passos que você pode seguir para 

maximizar seus estudos. Seja na hora de fazer um 

resumo, resolver os exercícios ou produzir um mapa 

mental. Se liga nesse passo a passo para você man-

dar ver na hora de estudar!!!

Antes da aula

→ É fundamental que você leia um resumo sobre a 

matéria, antes da aula.

→ Faça uma leitura rápida do assunto, circulando o 

que você não entendeu nessa leitura inicial. Nessa 

etapa, não precisa de um maior aprofundamento. 

→ Isso é importante para você prestar mais atenção 

nas partes em que surgiram dúvidas na matéria. As-

sim, poderá perguntar ao professor na aula ao vivo.

Durante a aula

→ Sublinhe ou realce com um marca-texto o que o 

professor ensinar durante a aula que esteja escrito 

no resumo já lido.

→ Anote ao lado o que não estiver presente no re-

sumo. 

→ Objetivação de dúvidas: se tiver dúvidas, anote 

na forma de pergunta. Quando obtiver a resposta, 

escreva abaixo e deixe-a junto ao resumo para ser 

lembrada durante as revisões. 

Resumo

→ É uma fonte de consulta que reúne conhecimen-

tos adquiridos na aula, material e modelos de exercí-

cios mais cobrados.

→ Faça marcações com cores na ordem de impor-

tância (Por exemplo: vermelho para informações 

muito importantes; azul para os conceitos e amarelo 

para os exemplos).

→ Pode ser feito em um caderno ou no computador/

tablet. O importante é que tenha espaço para co-

locar novas informações conforme são aprendidas.

→ Durante as revisões periódicas, tente se lembrar 

o que está escrito no seu resumo sem ler. O que 

você não lembrar, consulte.

Material de apoio

→ Leia depois da aula para complementar o que foi 

dado, acrescentando itens novos ao seu resumo.

→ Não copie os conceitos como estão nos livros, 

mas transforme em suas palavras para melhor me-

morização.

Exercícios

→ Escreva “A” (acerto) nos exercícios que você tem 

certeza da resposta. Depois, confira no gabarito se 

realmente era a resposta correta. 

→ Escreva “D” (dúvida) na frente do exercício que 

tiver ficado na dúvida entre duas ou mais alternati-

vas. Escolha sempre uma antes de olhar o gabarito. 

É importante retornar a essas questões mesmo que 

você tenha acertado.

→ Escreva “C” (chute) nos exercícios que você não 

chegou a nenhuma das alternativas apresentadas. 

Ainda assim, escolha uma alternativa com base na 

eliminação.

Mapa mental

→ Resume os principais assuntos para uma memori-

zação espacial e rápida consulta.
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→ Existem diversos programas online, mas o cader-

no também pode ser usado.

→ Importantíssima ferramenta de revisão. Assim 

como o resumo, tente lembrar de todos os caminhos 

do mapa mental antes de ler. Se não lembrar, con-

sulte.

Áudios

→ Grave áudios sobre o assunto que você viu no dia. 

Fundamental que seja feito imediatamente após o 

estudo de cada tópico.

→ Ideal para revisões, aproveitando o tempo en-

quanto outras atividades são realizadas. Por exem-

plo: Ouvir na academia, no ônibus ou mesmo en-

quanto se está lavando a louça.

→ Nas gravações, repita várias vezes palavras e 

conceitos que devem ser memorizados.

→ Crie melodias simples para facilitar a memoriza-

ção e diferentes entonações para realçar o que é im-

portante.

Simulados

→ Mimetize as condições da prova.

→ Para o ENEM, simule o tempo assim como é feito 

no dia. Não há um relógio, mas uma marcação de 30 

em 30 minutos. Coloque seu celular para despertar 

a cada meia hora.

→ Como são 3 minutos por questão, você deve ter 

feito uma média de 10 questões a cada toque do seu 

celular. 

→ Faça o mesmo para os demais vestibulares con-

forme o número de questões e o tempo disponível.

→ Mas atenção! Não mexa em mais nada no celular 

durante os simulados.

Você não precisa fazer essas etapas em um único 

dia

→ Dia 1 – Ler resumo antes da aula.

→ Dia 2 – Assistir aula, fazer resumo próprio.

→ Dia 3 – Ler material de apoio e exercícios.

→ Dia 4 – Fazer mais exercícios, mapa mental e gra-

var áudios.

Outras dicas

→ Use o período do dia mais produtivo para você es-

tudar as matérias que mais tem dificuldade.

→ Alterne matérias de diferentes áreas durante o dia 

(exatas, humanas, biológicas).

→ A matéria acumulada deve ser parcelada ao lon-

go dos dias. Não pare completamente o cronograma 

para colocar matérias em dia.

→ Não deixe dúvidas para trás. Objetive suas difi-

culdades na forma de perguntas e escreva no seu 

caderno ou agenda até obter a resposta.

→ Jamais vire noites estudando, especialmente per-

to da prova. Diminui sua capacidade de concentra-

ção, de memorização e sua agilidade.

→ Mantenha uma rotina de sono, de preferência 8h 

por noite. Prolongar o estudo pela madrugada tem 

um duplo efeito negativo. Há uma menor concentra-

ção devido ao sono tanto durante o período da noi-

te estendido, quanto um menor rendimento no dia 

seguinte.

→ Durma e acorde sempre no mesmo horário. Isso 

é útil para diminuir os efeitos da privação do sono 

caso não seja possível dormir as 8h de sono reco-

mendadas.

→ Todos os eventos não relacionados ao estudo de-

vem ir para uma agenda ou para uma lista. Isso é im-

portante para não gerar a preocupação de se lem-

brar de todos eles durante o estudo.

→ Relacionamentos (namoro, amizades e família) na 

época do vestibular podem ser uma excelente fonte 

de motivação. O isolamento completo não é saudá-

vel. Converse com seus pais, amigos e namorado (a) 

para que todos estejam envolvidos na meta de você 

ser aprovado no vestibular. Peça para que te apoiem 
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e te ajudem a manter o foco ao longo do ano.

→ Pequenos grupos de estudo podem ajudar a tro-

car informações e tirar dúvidas. É importante que se 

reúnam somente quando todos já estiverem estuda-

do a matéria. O aprendizado inicial é mais produtivo 

enquanto se está sozinho.

→ Em grupo, vocês podem testar o conhecimento 

elaborando perguntas um para os outros sobre uma 

dada matéria. Caso alguém não souber ou respon-

der errado, os demais podem ensinar.

→ Por fim, para o sucesso, é necessário o conheci-

mento de si próprio e da sua prova. Saiba todas as 

suas dificuldades e suas facilidades; quando é hora 

de aumentar o ritmo ou de descansar; e as estraté-

gias para vencer o desafio do ENEM e do vestibular.
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A Julia Muniz (@estudaju) tem dicas sobre como lidar com 
sono durante os estudos.

1. Refeições: prefira alimentos leves e saudáveis antes de estudar, coma muitas frutas e fibras durante os 

lanches.

2. Mova-se: Quando a visão pesar, levante-se, ande pelo cômodo, dê alguns pulos. Isso ajuda.

3. Estude sentado: estudar deitado nos faz ficar muito relaxados e assim o corpo assimila que é hora de 

dormir e não de estudar.

4. Leia em voz alta: essa prática exercitará o lobo central do seu cérebro, que está relacionado à fala. 

Serve de estímulo momentâneo.

5. Estude em local iluminado: a nossa querida e famigerada MELATONINA adora um ambiente escuro 

para atrair o sono, portante ABUSE das luzes.

6. Banho gelado: Não existe sono no mundo inteiro que resista a um banho bem gelado.

7. Durma: cada um funciona de um modo único, para mim, 6-7 horas eram suficientes para render no dia 

porém respeite seu corpo e durma bem.

8. Cafeína: Presente no chocolate preto (dê preferência aos mais amargos), no café e no açaí essa peque-

na substância é capaz de salvar vidas mas CUIDADO, o abuso da cafeína pode trazer problemas cardíacos e 

de fixação de cálcio nos ossos.

Obs: usei algumas vezes o VIVAMIL e para meu organismo foi ótimo, não passei mal e fiquei bem energi-

zada, tomando sempre após almoço quando dava sono.


