
COMO Aprender 

MAIS Rápido 

As 06 dicas de Coaching de: 

www.ericarruda.com.br 



Definindo nossos Objetivos 

1.  Estratégias práticas para aprender melhor e mais rápido 

2. Aumentar absorção do que estudamos 

3. Definir o foco e planejamento dos estudos 



Você já se 

sentiu assim? 



Você já se sentiu assim? 



Você já se sentiu assim? 



Você já se sentiu assim? 



Você já se sentiu assim? 



Você já se sentiu assim? 

Dificuldade em estudar usando suas proprias anotações? 



Tem algo errado na sua: 

ESTRATÉGIA DE  

ESTUDOS 



Nosso Cérebro 

 Tem capacidade infinita para o que precisamos fazer. 

Você pode aprender 

coisas novas todos os 

dias da sua vida e 

ainda sobra MUITO 

espaço. 

  



Nosso Cérebro 

NÃO atribuir os fracassos nos estudos como aspecto da 

sua identidade,  

Ou seja: “SOU BURRO!” 

 

 

Crença Limitadora:  

que nos impede de agir 

 



Crenças Limitadoras 



Nosso Cérebro 

Todos nós temos um grande potencial que ainda nao está 

sendo aproveitado. 

                 

                                            

                                        Não tem nada de errado com seu 

cérebro. 



Nosso Cérebro 

Basta mudar estratégias para ter melhores resultados. 



Como? 

Como faço para lembrar do livro que li? 

Da matéria que estudei? 

Da aula que eu estava com sono? 



O que ocorre quando aprendemos algo e esquecemos no dia seguinte? 

Como o cérebro aprende? 



O que ocorre quando aprendemos algo e esquecemos no dia seguinte? 

Como o cérebro aprende? 



O que ocorre quando aprendemos algo e esquecemos no dia seguinte? 

Como o cérebro aprende? 



Curva do Esquecimento 



Curva do Aprendizado 





06 Dicas de Coaching 



• Tornar o Estudo inevitável 

 

• Clareza na atividade PONTUAL que vou 

realizar 

 

 

Penalidade: desagradável; definir prazo 

Recompensa: lembrar o que quero 

atingir com aquele estudo 

• Quebrar o complexo em simples 

• Pontual = fiz ou não fiz 

• Vou estudar Cap. 1, 2 e 3 de Física hoje 

1 – Criando Bons Hábitos de Estudo 



• Tornar o Estudo inevitável 

 

• Clareza na atividade PONTUAL que vou 

realizar 

 

• Definir data e horário exato do estudo 

 

• Definir métricas para medir progresso 

Penalidade: desagradável; definir prazo 

Recompensa: lembrar o que quero 

atingir com aquele estudo 

• Quebrar o complexo em simples 

• Pontual = fiz ou não fiz 

• Vou estudar Cap. 1, 2 e 3 de Física hoje 

• Dão motivação 

• Percebemos nosso progresso 

• Compare-se com vc mesmo 

• Não com os outros 

1 – Criando Bons Hábitos de Estudo 



Hábitos Negativos 

1- Pensar que já sabe: abrir a cabeça 

                                      mesmo que saiba, o livro/autor/professor 

                                      são especialista no assunto e podem 

                                      acrescentar 

  

2- Perfeccionismo: não vai sair perfeito da 1ª vez 

                                 tempo e prática: o resultado vem 

 

3- Multi-tarefa: foco 

                           planejar: planejar, consistência e continuidade       

                                           nos estudos 

 

4-  Pensar negativamente 

1 – Criando Hábitos de Estudo 
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Roteiro de Estudo 

1- Definir Blocos de Estudo e descanço 

 Se respeitar, respeite seus limites 

2- Celular em modo avião no bloco de estudo 

 

3- Colocar Timer/Alarme: final/início de cada bloco 

1 – Criando Hábitos de Estudo 



Roteiro de Estudo 

1- Definir Blocos de Estudo e descanço 

 Se respeitar, respeite seus limites 

2- Celular em modo avião no bloco de estudo 

 

3- Colocar Timer/Alarme: final/início de cada bloco 

 

4-  Gerador Ruído: myNoise 

 

5- Avisar pessoas que vou estudar 

 

6- Multitarefas: extremamente improdutivo 

            diminui drasticamente absorção 

            se controlar 

            dizer não a sim mesmo durante o bloco estudo 

1 – Criando Hábitos de Estudo 



2 – Aumentar Velocidade de Leitura 

• Skiming: passar os olhos, scaneada incial sem compromisso de absorção 

• Metaguiding: "Puxar" a leitura passando o dedo pelas linhas 

• Nao adianta apenas ler rápido, temos que absorver 

• Ler um capítulo, fechar o livro e tentar lembrar do conteúdo sem consultar 

 

 



• Leitura Ativa 

 

• Estudo = leitura não linear 

 

 

• Leitura ficção  ≠ Leitura de Estudo 

• Estudo é leitura ativa 

•Desmontar o conteúdo em peças menores. 

• Não precisa ler todas as páginas 

3 – Técnicas de Leitura 



• Leitura Ativa 

 

• Estudo = leitura não linear 

 

• Pré-Leitura 

 

 

• Ver 1º Exercícios e Conclusões 

• Leitura ficção  ≠ Leitura de Estudo 

• Estudo é leitura ativa 

•Desmontar o conteúdo em peças menores. 

• Não precisa ler todas as páginas 

• Não é trapacear 

• É Direcionar 

• Deixar de lado o que não vai agregar 

3 – Técnicas de Leitura 

• Foco: ler as conclusões e pontos chaves 

dos caítulos primeiro. 

• Fazer perguntas à si mesmo para absorção 



• Fazer meta-perguntas 
• Perguntas sobre o todo: oq, onde, qdo, pq 

• Ajudam a absorver 

• Não engolir tudo o que lê 

• Pré-formular dúvidas 

3 – Técnicas de Leitura 



Erros Comuns 

1- Ler desesperadamente p/terminar 

 

 

2- Ler sem entender termos técnicos 

3 – Técnicas de Leitura 



• Compressão e Decisão 

 

• Grifar: força o cérebro a decidir o que é importante 

 

• Mapas mentais 

 

 

 

• Decorar: repetição para decorar é ineficiente e cansativa = demora muito, 

absorção baixa 

• Enxugar e Decidir 

• Eliminar o que não é importante 

4 – Técnicas de Anotação 

•Visão espacial 

• Assertivo, direto 

• Ajuda a memorizar – faz associações 

• Acrescente desenhos e poucas palavras 

• Não precisa criar estrutura de frases 

• Aplicativos: free mind e mind master 

 



4 – Técnicas de Anotação 



4 – Técnicas de Anotação 



 



 



 



 





Planejamento dos Estudos 



Planejamento dos Estudos 



Planejamento dos Estudos 



• Estude em casa, revise na aula 

 

• Gravação de áudio dos resumos 

 

• O trabalho é o mesmo: em horas 

• Fixa muito mais 

• Tira dúvidas 

• Tenho feito e é excelente 

•Em momentos que iria desperdiçar 

• Aplicativo Swift 

5 – Técnicas de Revisão 



• Estude em casa, revise na aula 

 

• Gravação de áudio dos resumos 

 

• Fazer Analogias 

 

 

• Feedback acelerado 

• O trabalho é o mesmo: em horas 

• Fixa muito mais 

• Tira dúvidas 

• Tenho feito e é excelente 

•Em momentos que iria desperdiçar 

• Aplicativo Swift 

• Não esperar estar 100% preparado 

• Provas e simulados 

• Acelera o Aprendizado: ver onde precisa foco 

•  Aprende – Mede – Foca – Melhora - Evolui 

 

5 – Técnicas de Revisão 

• Com outros conceitos 

• Muito bom para o cerébro 

• Associar ideias que aprendi agora com 

ideias que já sei 



6 – Estratégia de Estudo 

• Objetivos que quero com o Estudo 

 

• Decidir Antes 

 

• Clareza 

• Qual Consequência negativa 

de não aprender isso 

• O que é importante para meu objetivo 

• Definir Métricas 



6 – Estratégia de Estudo 

• Objetivos que quero com o Estudo 

 

• Decidir Antes 

 

• Ler – Anotar – Revisar 

 

• Refletir o conteúdo 

• Clareza 

• Qual Consequência negativa 

de não aprender isso 

• O que é importante para meu objetivo 

• Definir Métricas 

• O que é importante para meu objetivo 

• Comprimir e eliminar o que não é 

• Revisar de tempos em tempos 

• Resgatar o conhecimento de memória 

• Sem consultar 

• Fazer o mapa mental de memória 

• Nos forçar a fazer simulados = fixar 



Mapa Mental: 



FERRAMENTA DE COACHING: RODA DE ESTUDOS 



FERRAMENTA DE COACHING: RODA DE ESTUDOS 

Onde preciso dar foco e que vai 

me trazer mais resultado? 



1. Mapa Mental do que 
aprendeu hoje 

 
2. Definir suas estratégias 

de Estudo 
 

3. Fazer a sua Roda de 
Estudos 

PLANO DE AÇÃO 



Escolha Certa  



Escolha Certa  



PLANEJAMENTO E AÇÃO 

 PESQUISA 

 

AUTOCONHECIMENTO 

AVALIAÇÃO 

 RESULTADO 

ESTRUTURA DO 

MÉTODO DE 

COACHING 

Valores / Comptências 

Habilidades / Talentos 

Definição objetivos e metas, 

Estratégia – como fazer 

Alcançar  o objetivo 

Checar  conquistas 

Superar obstáculos 

Análise de Cenário 

Contato com a realidade 
www.ericarruda.com.br 



Bônus 

www.ericarruda.com.br 
coach@ericarruda.com.br 

 

Sessão Coaching 
Vocacional 

Enviar até amanhã ás 14h 



Ninguém tem o poder de escolher 
por você! 

www.ericarruda.com.br 
coach@ericarruda.com.br 

 


