
Como produzir um
MAPA MENTAL?



Neste e-book, vamos explicar como

essa ferramenta funciona e de que

forma você pode arrasar no dia da

prova  ao incluí-la de forma

estratégica no seu dia a dia!

o que é um

mapa mental? 

Montar um mapa mental para

estudar é uma tarefa simples.

Você pode elaborá-lo desde

que domine um fluxo ou um

processo de organização de

fácil assimilação.

Com os mapas mentais, todo o

processo de memorização de

um conteúdo referente a um

assunto fica muito mais fácil,

visto que nossa mente absorve

as informações de forma

organizada.

Quer ter sucesso em seus

estudos, no Exame de

Ordem ou em qualquer

outra prova que você precise

fazer? Veja as dicas abaixo!



ROTEIRO
ESCOLHA UMA FERRAMENTA

As conexões farão com que

você perceba a relação entre as

ideias e entenda como cada

informação complementa a

outra.

No centro do seu mapa

mental, coloque a ideia ou a

imagem principal dos

seus estudos.

FAÇA CONEXÕES

Conecte o ramo central aos ramos

subsequentes, para que haja uma

continuidade nas ideias e,

consequentemente, na matéria que

está sendo estudada.

SEJA DIRETO

Existem duas dificuldades que você pode

cometer ao montar seu mapa:

COMECE PELO CENTRO

Não ser capaz de compreender o que é de

fato importante;

Definir quais são os conceitos principais

que devem ser aprendidos, para que outros

menores comecem a fazer sentido.

Folha de ofício

Folha de caderno

Freemind

Coggle

XMind

Wisemapping



BENEFÍCIOS

Você se concentra pra valer no conteúdo
que está sendo estudado e consegue

extrair as informações mais relevantes da
matéria, deixando de lado tudo o que há de
mais supérfluo no assunto e que costuma

ficar de fora dos exames.

ESTUDO ATIVO

REDUÇÃO DO STRESS

Lidar com o excesso de
informações pode ser
bastante estressante,
não é verdade? Por
isso, optar por uma

ferramenta que
proporcione tal

redução de conteúdos
pode ser uma boa

ideia.

ESTIMULO À CRIATIVIDADE

O fluxo ou a sequência de informações serão
organizados e “desenhados” de acordo com
a criatividade do estudante. Por mais que
em sua estratégia sejam criados diversos
mapas mentais, dificilmente um será igual
ao outro.

INFORMAÇÕES RELEVANTES

Complementando o benefício anterior, um
mapa mental elimina o excesso de
informações, mantendo somente o que há
de mais relevante acerca de um assunto, ou
seja, você vai reter somente as informações
imprescindíveis para a prova.

REVISÃO EFICAZ 

A partir dos mapas, toda vez que
você precisar revisar um
conteúdo, a assimilação de
informações ficará mais ágil e
eficaz, visto que assuntos densos
acabarão se tornando leves e
objetivos, facilitando sua
compreensão.



Quer mais conteúdos assim?
Acesse o BlogCEISC clicando

aqui! 

GOSTOU?

Este e-book foi produzido com
base em um post do nosso blog!

A leveza dos mapas mentais pode dar um
novo ar aos conteúdos que devem ser

memorizados, tornando os estudos mais
atraentes, o que certamente será um

excelente incentivo para você continuar
aprendendo cada vez mais.

Nos siga nas redes sociais e receba
nossas novidades sempre em

primeira mão! 

Depois de todas as dicas que
apresentamos, não deixe de colocar
em prática esse mecanismo que
potencializa a sua aprendizagem e
a sua memorização. Estude e
divirta-se!

Use canetas coloridas,
símbolos diferentes ou

desenhe tudo o que for facilitar
a assimilação da matéria. No
ambiente digital, ao fazer os
mapas, também é possível

brincar com as cores e tornar
os estudos mais divertidos.

https://blog.ceisc.com.br/
https://blog.ceisc.com.br/



