
COMO INICIAR
SEUS ESTUDOS



TÓPICO 1

TÓPICO 5

TÓPICO 4

TÓPICO 6

sumáriosumário

TÓPICO 2

TÓPICO 3

ceiscpreenem (51) 999355-0330

Saiba mais sobre nossos cursos em:

defina metas e objetivos

organize seu ambiente de estudos

organize sua rotina

escolha seus materiais de estudos

outras dicas

conheça nossos planos

https://ceisc.com.br/listagem/27


defina seu objetivo final
Em qual universidade você quer ingressar? Em qual curso? Qual a nota você quer
alcançar no ENEM 2020?
Já definiu os seus objetivos finais? Então é hora de colar um cartaz em seu quarto
com esses objetivos para sempre visualizar onde você quer chegar! 

defina metas curtas
Além de seu objetivo final, é importante você definir metas curtas, que podem ser
diárias ou semanais! Assim, ao cumpri-las, você se sentirá mais motivado para seguir
nos estudos! 

defina metas e objetivosdefina metas e objetivos

defina metas reais
Não adianta criar metas impossíveis que só vão gerar frustração
para você! Crie metas dentro da sua realidade e que são possíveis
de cumprir! 
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Antes de começar, é preciso saber onde você quer chegar! 
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organize seu ambiente de estudosorganize seu ambiente de estudos

pode ser no seu quarto mesmo! 
Arrume seu próprio cantinho com materiais de apoio, livros,
resumos e o que mais você utiliza no dia-a-dia para estudar!
O mais importante é que tudo esteja organizado e de fácil
acesso na hora de estudar! 

Ter um ambiente organizado para estudar é fundamental na sua preparação! 
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silêncio! 
Ter um ambiente silencioso facilitará sua concentração durante
os estudos! Avise seus familiares que você estará estudando e
peça para que, na medida do possível, eles façam silêncio e
não te interrompam! 

é bom variar! 
Quando tiver um tempinho livre, aproveite para estudar em algum lugar diferente!
Você pode ir para o quintal de casa, para outro cômodo, para a biblioteca da
escola ou, até mesmo, para um parque perto de sua casa! 
Nesses dias, aproveite para revisar conteúdos ou resolver questões! 

O mais importante é estar em um local em que você
se sinta confortável, assim você seguirá motivado

nos estudos durante toda a preparação!

https://ceisc.com.br/listagem/27


por quê? 
Ao organizar sua rotina, você não precisará pensar antes
de iniciar seus estudos. Seu único trabalho no dia será, de
fato, sentar e estudar. Fazendo isso, as chances de você
desistir de estudar naquele dia serão menores e você
seguirá focado em seu objetivo! 

como? 
Você deve analisar quantas horas pode estudar por dia de verdade. Assim, distribua
as disciplinas nos horários que você tem disponível.
É interessante você intercalar disciplinas das quatro grandes áreas para não
estudar as mesmas matérias na sequência e, assim, estimular seu cérebro durante a
semana! 

organiza sua rotinaorganize sua rotina

quando? 
Sabe aquele domingo de noite em que você não
tem nada para fazer? Então, aproveite para
organizar sua semana inteira, de acordo com seus
compromissos e horários. 

Utilize apps para cronometrar o tempo real de estudos! Assim, na
semana seguinte, você saberá quanto tempo está levando para
estudar determinada disciplina e poderá adequar seu cronograma
de estudos! 

Assim como ter um ambiente organizado é importante, ainda mais fundamental é
ter a rotina de estudos organizada!
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nossos cursos têm
com planner e

cronograma de
estudos, para

facilitar ainda mais
sua organização! 
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videoaulas 
Durante videoaulas, faça suas próprias anotações para melhor compreensão dos
temas. Além disso, você poderá revisar seus próprios resumos durante a
preparação, para não esquecer os conteúdos!

questões
Realizar questões após estudar os conteúdos é uma ótima
forma de fixar os conteúdos e continuar revisando depois de
algum tempo. Busque resolver questões de 05 a 07 dias após
ter estudado o respectivo conteúdo e anote seu desempenho
para observar se está evoluindo ou não em determinada
disciplina. 

materiais de apoio
O CEISC conta com professores especializados
em cada matéria que produzem o material de
apoio com todo carinho para auxiliar nos seus
estudos!
Os materiais são fundamentais e um grande
apoio aos estudos, tanto para acompanhar as
aulas quanto para revisar o conteúdo depois! 

escolha seus materiais de estudoescolha seus materiais de estudo
Você deve escolher materiais de apoio e videoaulas de qualidade, conforme o que
você se adapta melhor! 
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Além dos materiais de
apoio, são disponibilizados
cadernos de questões para
você treinar o conteúdo!
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desligue o celular! 
Uma grande distração que você poderá ter durante os
estudos é o celular, portanto, já sabe, celular desligado e
bem longe enquanto estiver estudando! 

outras dicasoutras dicas
Separamos mais algumas dicas para você iniciar os estudos para o ENEM 2020
com o pé direito! 
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se cuide! 
Beber água e se alimentar bem durante a preparação é
fundamental para que você obtenha bons resultados! Se tiver um
tempinho, faça exercícios físicos também! 

descanse! 
Ter momentos para se divertir e descansar também faz parte de uma preparação
saudável! Fique perto de quem você ama, tenha momentos de lazer, pratique um
hobbie e descanse! O importante é fazer tudo na medida certa! 

Siga os nossos profs no insta para ter dicas enquanto está nas redes sociais:

@gusnoar
@odonezago
@profsthe
@prof.lucianopedroso
@prof.douglasazevedo
@emersonldias

@prof.brunosegatto
@mwvfisica
@profeangevn
@prof.katielehirsch
@profa.luanaporto
@anapaulateixeiraporto
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conheça nossos planosconheça nossos planos
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10 treinos de redações corrigidas

avaliação de desempenho

pergunte ao professor

aulas ao vivo de mentoria de Redação

cronograma e planner de estudos

05 treinos de redações corrigidas

prática de 03 simulados

pergunte ao professor

aulas ao vivo com resumão por módulo

cronograma e planner de estudos

08 treinos de redações corrigidas

prática de 03 simulados

pergunte ao professor

aulas ao vivo de mentoria para cada área

cronograma e planner de estudos

e muito mais...e muito mais...

05 treinos de redações corrigidas

prática de 03 simulados

pergunte ao professor

aulas intensivas e objetivas 

cronograma e planner de estudos
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