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A aprovação na OAB exige, além de muito estudo, organização e
técnicas desenvolvidas pelo aluno durante a preparação. Pensando
nisso, a prof. Franciele Kühl elaborou este material com diversas
dicas imperdíveis para auxiliar você nesse processo! 

 



ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO

Estudar exige concentração, organização, ambiente
bem iluminado, arejado, sem distrações e ruídos ou
conversas. Você consegue um espaço assim na sua
casa? Se for necessário, existem outras alternativas:
bibliotecas públicas, a biblioteca da sua universidade,
até a casa de um amigo pode ser um refúgio!

Crie o melhor ambiente possível

ORGANIZAÇÃO DO TEMPO

Alguns alunos gostam de se organizar por agenda,
outros por planner ou por cronogramas, o mais

importante é deixar bem definido em que horários
você vai estudar e nesses momentos é só isso que

você vai fazer, combinado?

Em que horário estudar será prioridade?

LEITURA DO MATERIAL

Antes de assistir uma aula do seu curso, leia o
capítulo do material sobre o assunto que será
abordado na aula, assim, você forma um
conhecimento base para se aprofundar e absorver
mais conteúdo durante a aula. Não leia deitado,
sentado na cama ou em algum ambiente que
provoque sonolência, use o seu ambiente de estudo!

É o estudo prévio:

ASSISTIR A AULA

Na hora de assistir a aula mantenha-se concentrado,
não use as redes sociais e não converse sobre
outros assuntos que não sejam sobre aula. Se

estiver muito cansado, faça algumas pausas, tome
um café, faça um alongamento, isso lhe ajudará a se

manter acordado e focado.

Concentração total
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GRIFAR COM MARCA-TEXTO

Na hora de grifar você precisa selecionar aquilo que
realmente é importante, que servirão como chaves
para você localizar o conteúdo, lembrar dele, pois
marcar tudo é generalizar e sua marcação deixará de
ser efetiva.

O que é importante para grifar?
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RESUMO DO CONTEÚDO

Para fazer um bom resumo você precisa ter
entendido o conteúdo, assim você conseguirá

compilar ele. Então, lembre-se, resumir não é fazer
um textão, são lembretes, pode ser com palavras-
chave, mapa mental, esquematização, como você

preferir.

Resumo efetivo

RELEITURA

Programe-se para reler seus resumos diariamente,
essa é a melhor forma de manter ele fresquinho na
mente.  Se não tiver esse tempo diário para reler
todos os resumos, pegue alguns para ler durante seu
almoço, jantar, enquanto lava a louça ou aguarda na
fila de trânsito.

Seu resumo foi feito para você reler

EXPLICANDO O CONTEÚDO

Explicar um conteúdo exige a compreensão clara e
segura dele, assim, estude pensando que você terá

que explicar para alguém esse conteúdo. Se não
tiver ninguém para você explicá-lo, fale para você

mesmo. Dessa forma também identificará quais os
pontos precisa estudar mais!

Que tal ser o professor?



TESTE PRÁTICO

Como enfrentar o inimigo sem conhecer ele? Você
precisa treinar para enfrentar o inimigo, isso significa

conhecê-lo e dominá-lo! Simular a prova para
conhecer a banca, treinar o tempo e testar seus

conhecimentos é uma etapa fundamental na sua
preparação.

Simular a prova é indispensável

IDENTIFICAÇÃO DOS ERROS E
DIFICULDADES

Durante todas as etapas de preparação você vai
identificar onde estão suas dificuldades, durante o
simulado você vai notar quais são os erros e a partir
disso você deve retomar esses conteúdos até vencer
a dificuldade.

Onde eu tenho que melhorar?
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Gostou do conteúdo? Fique ligado
no Blog CEISC para mais dicas e
materiais gratuitos como esse! 
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