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Sumário

Matemática
Básica

Siga essa sequência
EVITE "PULAR" ASSUNTOS

A sequência ao lado é a ideal dentro dos pré-
requisitos da Matemática. Ressaltamos que os
editais geralmente não adotam essa sequência.
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Planejamento
Hora de planejar a sua ROTINA DE ESTUDOS e definir
PEQUENAS METAS. Por exemplo, "vou organizar minha rotina
semanal para estudar no mínimo um dos tópicos do
cronograma anterior". 

HORA DE COMEÇAR 

No início o ritmo de estudos tende a ser mais lento. Conforme
você vai estudando e aprendendo, seu ânimo para estudar
aumenta e seu ritmo também. 

O mais importante no início é você DEFINIR SEU HORÁRIO de
estudos e se COMPROMETER. Evite estudar apenas "quando
sobrar tempo".



PLANOS DE ESTUDOS
E RESUMOSSIMULADOS

Anote TUDO que assistir nas aulas,
ideias, propriedades, fórmulas etc.
Você pode fazer isso enquanto assiste
as aulas ou até mesmo tentar
reproduzir depois de assistir. Isso vai
ajudar na fixação do conteúdo.

EXERCITANDO

ESQUENTANDOFIXANDO AS IDEIASINICIANDO

COMO ESTUDAR MATEMÁTICA ?

Começamos cada assunto com aulas
que apresentam a TEORIA, IDEIAS,
PROPRIEDADES e a LÓGICA envolvida.
Neste momento PRESTE MUITA
ATENÇÃO nas aulas pois o FOCO deve
ser entender cada detalhe. 

Cada tema estudado tem uma lista de
exercícios. Você pode tentar fazer e 
 caso ERRE ou NÃO CONSIGA, confira a
resolução em vídeo. Depois REFAÇA.
Lembre-se, não é cópia !

Faça os simulados dentro do portal,
separados por assuntos. Um teste
excelente. Mas lembre-se, se não for
muito bem, tenha calma. Você está em
processo de evolução.

Muitos exemplos e exercícios básicos
são apresentado durante as aulas de
conteúdo. Anote-os numa folha e
REFAÇA TODOS. Pode parecer cópia,
mas não é. Isso vai te dar "bagagem"
para a lista de exercícios.

Disponibilizamos planos de estudo que
podem auxiliar sua rotina de estudos.
Confira! Além disso RESUMOS, DICAS e
MAPAS MENTAIS são ótimos para
revisar as principais ideias . 


