
PROCEDIMENTOS PARA O TOTAL SUCESSO/ÊXITO EM QUALQUER CURSO/ESTUDO 

1º PRESTAR ATENÇÃO NA AULA                                                     Prof. Máximo A.Faggian 

- professor não ensina, apenas facilita, descomplica e desmistifica a apresentação dos 

conteúdos, é o aluno quem aprende, compreende, assimila. 

- para aprender são exigidos do aluno: saúde, boa autoestima, inteligência e vontade de 

aprender. Fome, dor, não amar-se, dificuldade para raciocinar e livre arbítrio contrário ao 

estudo impedem o aprendizado em qualquer nível. 

- não prestar atenção ou perder uma aula exige de 5 a7 vezes mais tempo para recuperar o 

aprendizado do que aquele da apresentação/explicação pelo professor. 

2º NÃO LEVAR DÚVIDAS PARA CASA 

 - o cérebro humano não aceita, não retém, não memoriza permanentemente aquilo que não 

entende/compreende. 

- exija do professor outra maneira, recurso ou estratégia para que a dúvida seja eliminada. 

- normalmente quando um aluno apresenta dúvida, pelo menos 6 ou 7 outros também estão 

na mesma condição. 

- as dúvidas irão fatalmente bloquear os estudos/aprendizados para a realização de qualquer 

avaliação/prova. 

3º TODO CONTEÚDO POSSUI UMA ESSÊNCIA, UMA IDEIA CENTRAL  

- essa ideia central forma a espinha do conhecimento apresentado. 

- em torno dela ramifica-se os detalhes, as propriedades, as características formando um 

esqueleto lógico, evidente e fixo. 

- habitue-se a visualizar essa ideia central e não supervalorize os detalhes pois estes são meras 

consequências da ideia central. 

4º ANOTE DADOS IMPORTANTES INFORMADOS APENAS DURANTE AS EXPLICAÇÕES 

- confiar na memória a longo prazo para esses dados é um erro primário. 

- se o professor escrevesse todos esses dados na lousa, esta seria insuficiente e a aula tornar-

se-ia mera e cansativa leitura do conteúdo. 

5º UTILIZE OS 3 RECURSOS MNEMÔNICOS PARA INFORMAÇÕES GRANDES/COMPLEXAS 

- associação desconexa. Ex. frases/palavras para lembrar conceitos/regras. RouXiNoLS para 

lembrar que as paroxítonas terminadas em R,X,N,L e S são acentuadas. 

- mapa mental. São os esqueletos desenhados. Há sítios especializados nisso na internet. 

- vade mecum (vai comigo). São os resumos escritos que auxiliam a memorização do conteúdo.     


