


Como Estudar e Revisar Corretamente Os Conteúdos +
Como Se Concentrar e Se Focar!

Introdução!

Neste desafio você vai aprender passo a passo Como Passar em Medicina.

Você vai aprender as habilidades que você deveria ter aprendido nas escolas e nos
cursinhos, mas infelizmente não aprendeu!

Eu vou te ensinar algo único que inovador que você não viu em nenhum outro lugar.
Vou te mostrar o problema que te impede de passar em Medicina e vou te mostrar
como consertar esse problema.

No final desse material temos o desafio do dia de hoje!

Minha História Rapidinho!

Eu era um aluno normal que estudava só para passar de ano.

Chegou no terceiro ano, e eu decidi começar a estudar.

Eu estudei muito, muito, muito. Muito mesmo, ao ponto de sacrificar a minha vida
para estudar.

Chegou o resultado do vestibular, e eu não fui aprovado.

Eu fui tentar descobrir o que eu fazia de errado.

Eu descobri as habilidades que eu vou te mostrar aqui no Desafio.

E, depois de 8 meses eu consegui a aprovação em Medicina.



Como surgiram essas habilidades!

Depois que eu consegui a aprovação eu percebi que claramente o que fazia uma pessoa
passar em Medicina não era os conteúdos do cursinho.

Isso era claro para mim, porque tinham alunos nos melhores cursinhos que não passavam e
alunos que estudam só com vídeo aulas que passam.

A aprovação depende do aluno e não do cursinho.

O aluno foda sem cursinho é aprovado. O aluno bosta no melhor cursinho do mundo, não é
aprovado.

Nós vamos falar sobre isso mais para frente…

Percebendo que o que fazia as pessoas serem aprovadas em Medicina não era
ensinado nem nas escolas nem nos cursinhos, eu resolvi pesquisar a fundo e ensinar
o que verdadeiramente diferencia os alunos aprovados do não aprovados.

Então, eu:

● Entrevistei mais de 40 aprovados em Medicina.

● Fiz uma pesquisa online com mais de 160 aprovados em Medicina.

● Fiz cursos nacionais e internacionais sobre produtividade, inteligência emocional e
aprendizagem.

● Criei o maior curso de técnicas de estudo para vestibulandos de Medicina que hoje
conta com mais de 5.000 alunos.

● Usei minha própria experiência até conseguir a aprovação em Medicina!

Hoje felizmente eu já ajudei centenas de alunos a conseguir a aprovação em Medicina.
Alunos como:



Eu não estou te falando tudo isso para aparecer ou algo assim, eu só estou te falando tudo
isso porque eu posso te ajudar a conseguir a aprovação.

Eu odeio me apresentar. Eu só contei essa história porque hoje em dia com a internet a
gente não pode confiar em todo mundo.



Certificado em Coaching garantido pela International Association Of Coaching!

O Problema Que Vamos Resolver!

AS ESCOLAS E CURSINHOS NÃO ENSINAM OS ALUNOS COMO PASSAR EM
MEDICINA!

Como eu te disse anteriormente, eu sempre me perguntei porque alguns alunos nos
melhores cursinhos não passam, e porque alguns alunos estudando com vídeo
aulas no youtube passam.

A resposta é simples:

A aprovação em Medicina não depende do cursinho, ela depende do aluno.

O problema é que os cursinhos e as escolas não te ensinam que aluno você precisa
se tornar para passar em Medicina.



Os cursinhos e escolas só focam em te jogar a informação, mas não te ensinam
como lidar com essa informação!

Os cursinhos e as escolas só focam nos conteúdos maçantes e cientificistas, e NÃO
TE ENSINAM como ter uma inteligência emocional, como ser produtivo e
organizado, e não te ensinam como aprender os conteúdos.

Ou seja, os alunos vão para a aula, prestam atenção, até estudam em casa…

Entretanto, não conseguem estudar tudo que precisam, quando conseguem tem
aquela famosa sensação de branco, e, por último, desenvolvem medo, ansiedade,
estresse, cansaço e falta de energia.

Basicamente, os cursinhos e escolas te jogam um monte de informação (que existe
de forma gratuita na internet) e não te ensinam como lidar com essa informação
(que é o que diferencia os aprovados dos não aprovados)!

Alguns alunos por sorte ou esperteza acabam aprendendo a lidar com essa
informação de maneira eficiente e passam em Medicina de maneira rápida.

Por outro lado, outros acreditam na mentira, não aprendem a lidar com essa
informação cientificista e acabam demoram anos para passar ou desistem no meio
do caminho.

Solução

A solução é se tornar um aluno que age de acordo com alguém que passa em
Medicina e que sabe lidar com a informação que os cursinhos e que as vídeo aulas
no cursinho te passam.

A sua sorte é que eu criei um método que mostra tudo o que você precisa fazer para
passar em Medicina.

É o método da minha mentoria Como Passar em Medicina.

Nesse método, você precisa desenvolver 4 pilares e 8 habilidades.

Os 4 pilares são:

1. Foco e Motivação
2. Planejamento e Rotina!
3. Ação Inteligente!
4. Melhoria Contínua.



As 8 habilidades são e é isso que você vai aprender aqui no Desafio:

1. Como Ter Motivação e Energia ao longo de todo o ano
2. Planejamento e Organização
3. Como Estudar e Revisar os Conteúdos Corretamente
4. Como Ter Foco e Concentração
5. Como Eliminar a Procrastinação
6. Como Ter Uma Inteligência Emocional
7. Como Ser Produtivo e Ter Mais Energia
8. Autoconhecimento e Melhoria Contínua

São pilares e habilidades que qualquer aluno pode desenvolver para passar em
Medicina.

Quando eu falo que são 4 pilares e 8 habilidades parece algo complexo, mas
na verdade é bem simples.

1- Foco e Motivação - Nós vamos aprender a acabar com a dúvida se você quer ou
não Medicina e vamos aprender a se manter motivado ao longo de todo o ano.

2- Planejamento - Nós vamos aprender como criar um bom plano de estudos com
metas diárias de aprendizagem e vamos aprender como desenvolver a rotina dos
aprovados em Medicina.

3- Ação Inteligente - Nós vamos aprender como estudar corretamente, como não
esquecer do que você estuda, como ter foco e concentração, como eliminar a
procrastinação e como ser mais produtivo e ter mais energia para que você consiga
cumprir todas as suas metas diárias de aprendizado.

4- Melhoria Contínua e Autoconhecimento - Nós vamos desenvolver uma
inteligência emocional poderosa para lidar com as adversidades do estudo para o
vestibular e ENEM e vamos

Nas últimas aulas....

Na nossa primeira aula falamos sobre o primeiro pilar Foco e Motivação.

Na nossa segunda aula falamos sobre o pilar Planejamento.

Hoje nós vamos começar o pilar Ação Inteligente. Esse é o maior dos pilares…



Primeiro nós definimos nosso objetivo e aprendemos como se manter motivado.

Depois criamos um planejamento para esse objetivo.

Nesse planejamento eu te ensinei que nós precisamos ter metas diárias de
aprendizagem. Ou seja, precisamos saber o que vamos estudar
ESPECIFICAMENTE em cada dia.

Entretanto, não basta saber o que estudar, e aqui está a parte mais importante.

NÃO BASTA ESTUDAR, NINGUÉM ESTUDA PARA CUMPRIR TABELA, É
PRECISO ESTUDAR PARA APRENDER.

ESTUDAR PARA APRENDER É O QUE VAI TE FAZER PASSAR EM MEDICINA.

Agir de maneira inteligente é estudar para aprender com o máximo de eficiência e
com o máximo de produtividade.

Hoje vamos começar falando sobre como aprender os conteúdos de verdade. Como
estudar, aprender qualquer coisa e nunca mais esquecer.

O primeiro passo para isso é aprender verdadeiramente como funciona o
aprendizado.

Hoje vamos falar sobre como estudar, presta atenção porque você vai estudar para
o resto da sua vida.

Se der tempo, também vamos falar hoje sobre como se focar e se concentrar nos
estudos.



O Problema Que Vamos Resolver Nesta Aula!

O problema que vamos resolver nessa aula é que os cursinhos e as escolas não te ensinam
como estudar corretamente.

A realidade é triste, mas a maioria dos alunos estuda errado.

Os cursinhos e escolas te jogam um monte de conteúdos maçantes e cientificistas,
ENTRETANTO NÃO TE ENSINAM COMO GRAVAR OS CONTEÚDOS NA SUA MEMÓRIA
DA MANEIRA CORRETA.

Ou seja, os alunos vão para a aula, prestam atenção, até estudam em casa, mas como não
sabem estudar, não aprendem os conteúdos, e quando aprendem os alunos chegam no
vestibular e tem aquela famosa sensação de branco.

Ou seja, os alunos não conseguem aprender os conteúdos e quando aprendem não lembram
daquilo que eles estudaram no dia da prova.

E o pior... As escolas e cursinhos não ensinam os alunos a lembrar. A escola não te ensina
como estudar!

Isso é muito bem retratado na palestra do Murilo Gun no Ted Talks intitulada:

“Escolas matam a aprendizagem”

O que me deixa mais triste, é que todo mundo pode aprender como estudar e como se tornar
mais inteligente.



Isso já foi ensinado por diversos filósofos, na idade média e na antiguidade a memória era
uma disciplina ensinada dentro da retórica como a historiadora Frances Yates mostra no livro:
A Arte Clássica da Memória.

Além disso, o professor Pier mostra no livro aprendendo inteligência que todo mundo pode
aprender como estudar e como se tornar mais inteligente!

Para te provar como a maioria dos alunos estuda errado, eu vou utilizar esse artigo científico
aqui:

Esse artigo compara diversas técnicas de estudo e mostra que fazer resumos tem baixa
utilidade para estudar. A maioria dos alunos faz resumos e esse é um método pouco eficiente
como o artigo demonstra.

O problema dos resumos é que eles consomem muito tempo e não fazem o “retrieval
practice” que é o que eu vou te mostrar mais para frente.

O legal do artigo é que ele mostra que praticar a releitura e marcar texto também são
métodos de estudo de baixa utilidade.

Isso é interessante porque muitos alunos também utilizam esses métodos, provando assim
que a maioria dos alunos estuda errado e que a escola não ensina os alunos a estudar.

Evite a todos os custos praticar a releitura, fazer resumos e marcar texto, porque isso vai
fazer apenas você perder tempo e vai criar uma falsa sensação de aprendizagem.



A verdade é que:

Se você quer passar em Medicina ou em outro curso disputado, não adianta apenas assistir
aulas, fazer exercícios, ler a apostila e fazer resumos… Você precisa aprender como estudar
corretamente para não esquecer do conteúdo e lembrar dele no dia da prova.



Tá Matheus, mas o que eu faço para estudar corretamente?

A primeira técnica que você tem que aplicar é o “Testing Effect”!

É uma técnica de estudo cientificamente comprovada que mostra que para aprender
precisamos resgatar a informação da nossa memória sem olhar de nenhum lugar. Essa
técnica pode ser chamada de várias formas: practice testing, active recall, retrieval practice.
Você vai encontrar vários nomes para ela.

O artigo científico que eu já te mostrei nesse vídeo mostra que ela é um técnica de estudos
com alta utilidade quando comparada com as outras técnicas. Além disso, vários artigos
científicos mostram que o “Testing Effect” funcio



Aplicar o “testing effect” é simples, na hora que você estudar você precisa resgatar as
informações da sua memória sem olhar em nenhum lugar.

Você faz isso ao invés de receber a informação do professor ou de ler um livro!

Veja, assistir uma aula ou uma vídeo aula é um método de estudo pouco eficiente, porque
você está apenas recebendo a informação!

Agora, recordar o que você viu na aula ou vídeo aula é um bom método de estudo.

Ler um livro várias vezes é um péssimo método de estudo, porque você está apenas
recebendo a informação.

Agora, recordar aquilo que você leu do livro com ele longe é um bom método de estudos,
porque você está resgatando a informação da sua memória.

Fazer um resumo é um péssimo método de estudo, porque você está apenas copiando as
informações do livro ou do seu professor.

Agora, escrever em um papel aquilo que você lembra é um bom método de estudos porque
você está resgatando a informação da sua memória.

Cuidado com as questões (exercícios)!!!

Muitas pessoas vendem a ideia de que para aprender você precisa fazer muitos exercícios,
Isso não é verdade. O exercício é um bom método de estudo quando você aplica o testing
effect.

Ou seja, resgata a informação da sua mente e ativamente tenta resolvê- lo. Fazer muitos
exercícios de forma mecânica e passiva sem aplicar o testing effect é perigoso para o seu
aprendizado.

Você pode passar horas fazendo exercícios, mas se fizer de forma mecânica sem ter
aprendido o conteúdo primeiro, todo o trabalho vai ser inútil.

Lembre-se, você só aprende um conteúdo quando você é capaz de resgatar ele da sua
memória sem colar de nenhum lugar. Seja falando, seja escrevendo… O ato de recordar é o
que trás o verdadeiro aprendizado.

Se você não consegue resgatar da sua memória aquilo que você acabou de estudar sem
colar de nenhum lugar, isso significa que você estudou errado e não aprendeu o conteúdo. E,
se você não aprender o conteúdo, você será reprovado.

Além disso, aplicar essa técnica no seu estudo diminui a ansiedade como demonstra esse
artigo científico. “Classroom-based programs of retrieval practice reduce middle school and
high school students’ test anxiety”



Ao aplicar essa técnica você vai se sentir inteligente porque consegue aprender tudo aquilo
que precisa.

Depois de aprender um conteúdo, você precisa lembrar desse conteúdo no dia da
prova. Para fazer isso você vai aplicar o “Spacing Effect”!

O “Spacing Effect” é a descoberta científica de que distribuir a aprendizagem ao longo do
tempo é mais efetivo do que estudar o conteúdo apenas uma única vez! O Spacing Effect
também é chamado de distributed practice, spaced repetition.

Aqui no Brasil algumas pessoas chamam de revisão… O nome correto seria “revisão
espaçada no tempo certo”.

Para demonstrar como essa técnica funciona, eu gosto de demonstrar a teoria do Hermann.

Ele é um psicólogo Alemão, e antes dele a memória era estudada por filósofos como Francis
Bacon, Cícero, São Tomás de Aquino e Aristóteles…

Ele publicou um estudo traduzido para o inglês como “ Memory. A Contribution to
Experimental Psychology”

Ou seja, Memória, Uma Contribuição Para a Psicologia Experimental! Nesse estudo ele fala
sobre a curva do esquecimento!



Essa curva nos mostra a quantidade de informação retida por quantidade de tempo. A
primeira linha da esquerda para direita representa a primeira vez que você estuda o conteúdo
e as linhas subsequentes representam as revisões desse conteúdo.

Essa curva nos mostra a quantidade de informação retida por quantidade de tempo.

A primeira linha da esquerda para direita representa a primeira vez que você estuda o
conteúdo e as linhas subsequentes representam as revisões desse conteúdo…

Observe que se você estudar um conteúdo e não revisá-lo em 24 horas você vai esquecer a
maior parte daquilo que você estudou.

O mais importante aqui é que você entenda que aquilo que não é revisado é esquecido.

Então se você não aplicar o spacing effect, você vai esquecer aquilo que você estudar.

Além desses estudos cientificamente comprovados, eu tive a oportunidade de entrevistar
mais de 40 alunos aprovados em Medicina nas melhores universidades do Brasil para trazer
o melhor conteúdo para você!

Essas são algumas das entrevistas:

Um dos estudantes que eu entrevistei foi o Rafael Freitas que é Médico formado pela UFPR.
Nessa entrevista o Rafael fala que a revisão é a técnica mais importante para passar em
qualquer prova ou concurso. Além disso, ele fala exatamente com essas palavras: “Se não
revisar, não passa”.



A partir de todas essas provas chegamos a conclusão que: Quem não aplica a prática
espaçada, NÃO É APROVADO!!!

Para aplicar o “Spacing Effect” você tem que espaçar as suas sessões de estudo no tempo.
Ao invés de revisar 1 hora de um determinado tópico em 1 dia, você vai revisar aquele tópico
15 minutos em 4 dias diferentes alternados no tempo certo.

Existem ciclos de revisão que você pode seguir para saber exatamente quando revisar o
conteúdo para não esquecê-lo.

Para ilustrar tudo o que eu te falei aqui, imagine o João, o João resolve estudar Geometria
Plana, ele estuda sem aplicar o testing effect (a primeira técnica que te mostrei aqui), o
resultado, ele vai resolver as questões e erra a maioria delas.

O João se sente burro e incapaz, pensa que nunca vai conseguir aprender matemática, mas
na verdade ele só não sabe como estudar.

Por não conseguir aprender, desiste de fazer Medicina.

Agora imagine a Maria, ela estuda geometria plana aplicando o Testing Effect, como ela
aprendeu o conteúdo, ela vai fazer as questões e acerta a maioria delas. A Maria se sente
inteligente, e pensa que aprendeu o conteúdo…

Entretanto, como ela não aplicou o Spacing Effect, poucos dias depois ela já esqueceu o que
ela estudou, mas não percebeu.

Chega no dia do ENEM, e cai uma questão sobre geometria plana, ela tem aquela famosa
sensação de branco, erra a questão e é reprovada em Medicina!

Ela culpa a sensação de branco, entretanto o problema é que ela não aplicou o spacing
effect.

Agora imagine o Pedro, o Pedro estuda Geometria Plana seguindo o Testing Effect, ele
aprende o conteúdo e acerta a maioria das questões.



Ele sabe que se não aplicar o spacing effect, ele vai esquecer daquilo que ele estudar. Logo,
ele também aplica o spacing effect.

Ele tem confiança na sua aprovação, porque sabe que vai lembrar do conteúdo no dia da
prova.

Chega no dia do ENEM o Pedro acerta a questão de geometria plana e passa em Medicina!

Nessa primeira parte eu te provei que a maioria dos alunos estuda errado (talvez você até
seja um desses alunos), te mostrei porque isso não é culpa sua, e te mostrei que para
estudar corretamente você precisa:

1. Aprender o conteúdo usando o testing effect!

2. Nunca mais esquecer dos conteúdos aplicando o spacing effect!

Como Estudar Corretamente na Prática!

Os 4 Passos Simples Para Aprender Qualquer Coisa e Nunca Mais
Esquecer do Que Você Estuda!

–> Estudar por blocos de conteúdo!

1. Ler (Receber a Informação)!
2. Entender!
3. Aplicar a técnica de fingir fazer uma prova oral, descritiva e imaginativa!
4. Aplicar a Revisão (Spacing Effect)!

A Técnica de Fingir Fazer Uma Prova Oral, Descritiva e Imaginativa!O que
é?

É uma técnica de estudos criado por mim que consiste em resgatar a informação da sua
memória sem colar de nenhum lugar como se você estivesse fazendo uma prova oral e
descritiva. Ela é baseada na evidência científica do “testing effect”.

Por que ?

Evidências Científicas Para Essa Técnica!

Ela é baseada na evidência cientifica do Testing Effect, Retrivel Practice e  Practice Testing!

O que é o Testing Effect?



É o ato de ativamente resgatar a informação da sua memória sem olhar em nenhum lugar!

Como Aplicar A Técnica de Fingir Fazer Uma Prova Oral, Descritiva e
Imaginativa!

1. Coloque seu material longe.
2. Recupere a informação da sua memória sem colar de nenhum lugar. Escreva tudo o

que você sabe sobre o conteúdo que você acabou de estudar. Além disso, fale em voz
alta. Imagine que você está fazendo uma prova oral, escrita e imaginativa (desenhos,
analogias).

3. Depois, volte para o seu material e verifique o que ficou faltando (metacognição).
4. Refaça o processo até você conseguir resgatar tudo da sua memória sem colar de

nenhum lugar, ou seja sem utilizar nenhum material.
5. O mais importante é você entender que você deve resgatar a informação da sua

memória.

Os dois processos que trazem aprendizagem!

1- O ato de resgatar a informação é o que trás o aprendizado!

2- O ato de verificar o que você aprendeu e o que você não aprendeu também trás
aprendizado (a metacognição também é muito importante)!

Como saber se eu aprendi um conteúdo?

Uma pergunta que poucos estudantes se fazem, mas você efetivamente aprendeu o
conteúdo quando você é capaz de resgatar a informação da sua memória sem colar de
nenhum lugar!

Depois que você aprendeu o conteúdo, você deve fazer exercícios!

ANTES DE MAIS NADA

Só faça os exercícios depois de ter aplicado a técnica de fingir fazer uma prova oral,
descritiva e imaginativa com sucesso!

Como fazer exercícios da maneira correta?

1. Lembre-se de aplicar o testing effect para a resposta e para a resolução!
2. Se depois de olhar todo o seu material você ainda assim não conseguir resolver a

questão, você pode olhar a resposta e a resolução.
3. Se você não conseguir resolver a questão, procure a resposta no seu material de

forma ativa (não olhe a resposta nem a resolução imediatamente, tente encontrar a
resposta sozinho), faça novamente a técnica de fingir que está fazendo uma prova oral



e descritiva com o assunto daquela questão, e por fim, tente responder a questão
novamente.

4. Você deve tentar encontrar a resposta resgatando as informações da sua memória.
5. Nunca olhe as respostas nem as resoluções das questões. SEMPRE TENTE

ENCONTRAR A RESPOSTA POR CONTA PRÓPRIA USANDO A SUA MEMÓRIA
PRIMEIRAMENTE, E SE NÃO CONSEGUIR, USANDO O SEU MATERIAL.

Aplicar o Spacing Effect (Revisão)!

O que é?

É a ideia de rever o conteúdo de forma espaçada no tempo!

Por quê?

● Porque a evidência científica mostra que isso aumenta o aprendizado e reduz
drasticamente o esquecimento!

● Não adianta só aprender, é preciso não esquecer!
● A revisão é muito mais rápida que o estudo!
● Uma hora de estudo tem aproximadamente 10 minutos de revisão!

Como Aplicar a Revisão

1. Você precisa saber o que fazer na revisão!
2. Você precisa ter um ciclo de revisão.

O que fazer?

Aplicar a técnica de fingir fazer uma prova oral, descritiva e imaginativa de forma espaçada
no tempo!

Ciclo de revisão - quando fazer?

1. Estuda o conteúdo hoje, faz a primeira revisão amanhã!
2. Depois da primeira revisão, faz a segunda revisão depois de 7 dias!
3. Depois da segunda revisão, faz a terceira revisão depois de 30 dias.
4. Vai revisando de 30 em 30 dias.

Um Guia Simplificado Para Estudar Exatas!

Eu poderia fazer várias aulas sobre esse tema, mas vou te dar as dicas básicas aqui para
você já começar a acabar com a sua dificuldade em exatas.

1. Você não tem dificuldade em matemática, você só não sabe estudar direito. Todo
mundo consegue aprender matemática.



2. Em matemática os alunos não têm dúvidas, eles têm dívidas. Comece estudando pela
matemática básica, siga a ordem correta dos conteúdos, não pule etapas. E, só pule
para o próximo conteúdo quando você dominar o anterior.

3. Em matemática você deve estudar e revisar tanto a teoria quanto os exercícios.Não
estude somente a teoria, e não pule a teoria. A teoria e os exercícios são de IGUAL
IMPORTÂNCIA. Na maioria das vezes você erra as questões porque não estudou a
teoria direito.

4. Quando fizer exercícios, estude a resolução do exercício. Memorize a resolução dos
exercícios.

Em matemática recomendo que você faça 4 baterias de 30 exercícios de forma espaçada no
tempo seguindo esse passo a passo:

1. Faça pelo menos 30 questões!
2. Não olhe o seu material nem o gabarito das questões!
3. Tente resolver todas as questões por 2 a 3 minutos!
4. As questões que você não conseguir encontrar a resolução em dois a 3 minutos você

marca um quadrado para voltar depois.
5. Finalize todas as questões que você encontrou SOZINHO na resolução!
6. Volte para as questões que você não encontrou a resolução e tente usar outra

abordagem!
7. Corrija as questões e veja o que você acertou ou errou!
8. Anote todas as questões que você errou e refaça elas antes de começar a próxima

bateria de exercícios!

A Técnica de Foco e Concentração Mais Básica e Importante!

A técnica mais importante para ter foco e concentração é a famosa técnica de pomodoro.

O problema é que a maioria das pessoas aplica a técnica de pomodoro da maneira errada.

Hoje eu vou te mostrar a maneira certa de aplicar a técnica de pomodoro.

Se você já sabe o que é a técnica, fica comigo, porque prometo que vou te explicar de uma
maneira diferente do que você está acostumado.

Os Dois Estados de Atenção!

De forma simplificada e didática, existem dois estados de atenção na nossa mente:



• Atenção focado - quando estamos resolvendo uma atividade prática ou recebendo
informações sensoriais.

• Mente divagante - quando você está divagando, sem forçar o pensamento em nada.
Os pensamentos ficam divagando.

Quanto menos informações sensoriais você receber, mais divagante estará a sua mente!

Quando estudamos precisamos estar no estado de atenção focado, o problema é que nosso
estado de atenção focado é limitado, por isso, precisamos realizar intervalos inteligentes no
nosso estudo!

O que é a Técnica de Pomodoro?

Quando você começa a estudar você consegue se manter focado, mas depois de um tempo
a sua mente começa a divagar (Isso acontece porque o nosso foco é limitado).

Quando você perceber que perdeu o foco, você deve realizar um intervalo com a única
finalidade de recuperar o foco e a concentração. Você vai sair intencionalmente do estado de
atenção focado e vai para o estado da mente divagante.

Então, nós vamos dividir o seu tempo produtivo em 2 momentos:

• Produzindo(Estudando, trabalhando com raciocínio).

• Divagando com a única finalidade de produzir mais.

Exemplo: Se você tem 4 horas para estudar, dentro desse período, você vai ter momentos de
atenção focado e momentos divagando com a única finalidade de recuperar o foco.

Não cometa esses dois erros!

A maioria dos alunos acredita que fazer intervalo nos seus estudos é perda de tempo.
Entretanto, quando você faz um intervalo, você recupera o foco e a concentração e a sua
atividade vai render muito mais.

Quanto antes você entender que fazer intervalos é uma obrigação e não uma técnica, mais
rápido você vai atingir uma concentração inabalável.

Além disso, o intervalo tem a ÚNICA INTENÇÃO DE RECUPERAR O FOCO. Não mexa no
celular durante os intervalos.



Como Aplicar a Técnica de Pomodoro?

1. Definir um tempo que você é produtivo sem perder o foco e a concentração. (Note que
todo mundo distrai, mas chega um momento que você não consegue voltar a ter foco e
concentração, nesse momento você deve fazer um intervalo).

a. 50 minutos.
b. 30 minutos.

2. Definir o tempo que você precisa para recuperar o foco e a concentração (intervalo) .
a. 5 a 10 minutos.
b. Você vai sentindo com o tempo, tem vezes que você vai se dar 5 minutos, tem

vezes que você vai se dar 15 minutos. Depende da hora do dia, dos seus
hábitos, se você dormiu bem, o quanto você já usou o seu estado de atenção
focado…

3. Definir o tempo para o intervalo longo.
a. 15 a 30 minutos.

Exemplo de como eu faço!

Quando você começar a estudar você vai programar um timer para o seu tempo de estudo
(tempo produtivo).

O meu tempo é 50 minutos, logo eu vou botar no timer 50 minutos.

IMEDIATAMENTE QUANDO O TIMER TOCAR EU VOU FAZER UM INTERVALO .

Ou seja, eu vou colocar no timer o meu tempo de intervalo curto. No meu caso é 10 minutos e
vou esperar o timer tocar!

IMEDIATAMENTE QUANDO O TIMER TOCAR EU COLOCO NOVAMENTE O TIMER PARA
VOLTAR A ESTUDAR. (Tempo de estudo de 50 minutos).

IMEDIATAMENTE QUANDO O TIMER TOCAR EU COLOCO NOVAMENTE O TIMER PARA
O TEMPO DE INTERVALO E FAÇO O INTERVALO.

Simplificando, eu vou estudar 50 minutos, e fazer 10 minutos de intervalo. Vou estudar mais
50 minutos, e vou fazer mais 10 minutos de intervalo. Vou estudar mais 50 minutos, e vou
fazer 30 minutos de intervalo…



Utilize o Timer Mas Esqueça os Tempos!

● O timer é importante porque ele nos alerta que perdemos o foco , e, naturalmente,
temos dificuldade para reconhecer que perdemos o foco.

● Se você notar que começou a perder o foco antes da hora, faça o intervalo com
antecedência.

● Se o timer tocar e você notar que ainda está focado (NOTE QUE VOCÊ PRECISA
ESTAR FOCADO REALMENTE), continue estudando.

● Saia do estado 1-produtivo para o estado 2-divagante sempre que perceber que
perdeu o foco com a finalidade de recuperar o foco.

O que fazer no momento produtivo (Durante o estudo em si)?

• Faça uma única atividade por vez, não faça multitarefa. Já existem milhões de estudos
científicos que mostram que quem faz multitarefa é muito menos produtivo.

• Não estude mais de um material ao mesmo tempo!

• Não mexa no celular, você vai deixar o seu celular longe quando for realizar o seu
momento produtivo, e ele vai estar no modo avião. Você só vai tocar no seu celular de novo
no tempo definido para mexer no celular.

• Não podem haver notificações. Desligue todas as notificações dos seus aparelhos
eletrônicos. Aquela olhadinha na notificação faz você perder o foco. MODO AVIÃO ALWAYS.

• É você e os materiais que você precisa utilizar para realizar a tarefa. Se você utiliza um
computador, é você e apenas a janela do computador que precisa utilizar.

• Quanto menos distrações, melhor, em todos os aspectos.

O que Fazer Durante Os Intervalos?

O objetivo aqui é um só, RECUPERAR O FOCO.

Não mexa no celular, não assista tv, não use dispositivos eletrônicos no geral. O segredo é
entender que você não deve realizar atividades que gastem energia, realize apenas
atividades que aumentem sua energia.

Realize atividades que aumentem a sua energia mental:

• Atividade física.



• Meditação, Yoga.

• Respiração.

• Beber H2O, comer.

• Falar com as pessoas da sua casa.

• Alongamento, caminhada ao redor da quadra.

• Se movimentar pela casa, contato com a natureza.

• Ir no banheiro, tomar banho (MILHÕES DE COISA PARA FAZER).

• Qualquer coisa que não drena sua energia e faz você se sentir bem. Deixe sua mente
divagar…

Vou repetir mais uma vez, NÃO USE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS NO INTERVALO.

Intervalos Curtos x Intervalos Longos!

Seja esperto e programe o seu dia para realizar os intervalos longos em atividades que você
já pratica: almoçar, praticar atividade física, aula de piano…

Utilize essas atividades extras como intervalo.

Não comece o dia fazendo academia, faça primeiro as suas atividades produtivas, faça um
intervalo curto, faça mais atividades produtivas, e então, você utiliza a academia como um
intervalo maior, assim você aproveita o seu tempo!!!

Resumindo

A nossa capacidade de permanecer focado é limitada, por isso você precisa fazer intervalos
INTENCIONAIS no seu tempo produtivo.

No seu momento produtivo foque em apenas uma coisa por vez, e não tenha distrações.

No seu momento divagante para recuperar o foco faça atividades que aumentem a sua
energia, e NÃO MEXA NO CELULAR.

Faça intervalos para recuperar o foco sempre que perceber que perdeu o foco, utilize o timer
e os tempos definidos nesta aula para te guiar.



Na aula de hoje você aprendeu a técnica mais básica para ter foco e concentração. O foco e
a concentração são importantes porque o aprendizado é diretamente proporcional à
capacidade de foco e concentração.

Atividade prática

1 - Amanhã quando você estudar, você precisa:

0- Estudar por blocos de conteúdo (Não estudar tudo de uma vez)!

1. Ler (Receber a informação)!
2. Entender
3. Fingir Fazer Uma Prova Oral Descritiva e Imaginativa!

a. Resgatar a informação sem colar de nenhum lugar!
b. E fazer o processo de matacognição (verificar o que você aprendeu ou não)!

4. Fazer a revisão dos conteúdos do dia anterior.

2- Aplicar a técnica de pomodoro que eu te mostrei aqui quando você estudar amanhã!


