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ESTUDOS

#ORGANIZAÇÃOEDISCIPLINA
Aprincipal estratégia para um bom
resultado émanter a organização
e disciplina. O aluno deve criar um
planejamento de estudos compatí-
vel com a sua rotina e definirmuito
bem seus horários. Se estiver em
curso pré-vestibular, por exemplo,
é essencial reservar pelomenos
mais quatro horas diárias de
estudo além do tempo de aula, que
devem ser usados para a resolução
de exercícios, aprofundamento em
questões teóricas e leitura.

#DESAFIE-SE!
Ainda dá tempode aprender. O
estudante pode e deve dedicar seu
tempoa resolução de exercícios de
maiordificuldade e que exijamum
conhecimentomais aprofundados
de determinada disciplina. O
mesmovale paramatérias emque
o candidato temdificuldade.

#TREINEREDAÇÃO
Para terumbom resultado nessa
parte do exame, o ideal é que o
estudante faça, nomínimo, uma

redaçãopor semana. Alémdisso,
tambéméválido realizar leituras
mais aprofundadas sobre o que
acontece nomundodeordempolí-
tica, social e cultural. Esses conteú-
dos podemsercobrados nas ques-
tões,mas tambémpodemservir de
repertório para o seu texto.

#FAÇASIMULADOS
Simular as condições que serão
impostas durante o Enem também
éumaboamaneira de aproveitar
esses próximosmeses. Separe

alguns domingos, pegue seu relógio
e provas antigas. Nada de consultar
omaterial ou fazerpausasmuito
longas para percebero que fun-
ciona ou nãopara cada estudante e
terumapercepçãomaiordo tempo.

#PESQUISESOBREAFACULDADE
ECARREIRAESCOLHIDAS
É importante que o candidato
entenda como funciona o curso no
qual deseja ingressaremcada insti-
tuição. Dependendoda universi-
dade, os pesos das áreas podem

mudare isso altera a estratégia de
prova do estudante e quais temas
devem recebermais atenção.

#CUIDEDASAÚDE
Para impulsionar a rotina de estu-
dos, é fundamental que a sua
saúde esteja em dia. É importante
dormir regularmente, ter uma ali-
mentação saudável, praticar ativi-
dades físicas e hobbies. Tentar
conciliar tudo isso com o planeja-
mento fará toda a diferença no
resultado do exame.

de tensão e ansiedade. A pressão,
porém, não pode abalar os estu-
dos, que podem ajudar a garan-
tir um bom resultado.

O número de inscritos nesta
edição do Exame diminuiu. São
6,38 milhões de pessoas, o menor
número desde 2011. Mas nem por
isso a preparação deve ser me-
nos intensa. Cada dia deve ser
aproveitado ao máximo, dúvidas
precisam ser levadas a sério e um
bom planejamento é essencial.
Por isso, confira dicas de Daniel
Perry, diretor do Anglo Vestibu-
lares, que podem ajudar o estu-
dante a uma melhor preparação.

Os estudantes têm, a partir
de hoje, exatos 97 dias até a

realização do maior “vestibular”
do Brasil: o Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem), que ocor-
re nos dias 3 e 10 de novembro.
É natural que o sentimento seja
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Momento é de manter a
disciplina e não deixar
a saúde de lado; confira
dicas para chegar
preparado na prova

REPRODUÇÃO

Faltam menos
de 100 dias
para o Enem


