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Como estudar Química 

 

 Faça com que seus estudos tornem-se um hábito e uma obrigação diária. Não deixe 

que nada interfira nesse hábito salutar. Talvez você descubra que estudar pode ser 

prazeroso. 

 Organize seu dia. Você verá que é possível estudar, se divertir e descansar. Estudar 

somente na véspera da prova não é muito eficiente. 

 Como em qualquer disciplina, prestar atenção nas aulas é fundamental, fazendo suas 

anotações a respeito do que foi exposto.  Às vezes, uma pequena distração no meio de 

uma explicação pode fazer que toda a aula se torne incompreensível. Resista a 

tentação de conversar com um colega ou checar uma nova postagem no celular. As 

saídas da sala devem ser somente em casos de extrema necessidade. 

 Procure tirar suas dúvidas durante a aula. Se não for possível, não deixe de ir aos 

plantões. 

 Formar um grupo de estudos pode ser muito produtivo. Um colega que domina um 

conteúdo pode facilitar com que você entenda o professor explicou em aula e não foi 

bem compreendido. E quando você explica um conteúdo que domina para um colega, 

você fixa melhor este conteúdo. 

 Em relação às disciplinas de exatas, física, matemática e química, a resolução de 

exercícios requer uma sistematização. Por isso, quando mais exercícios você resolver, 

mais fácil será resolver outros exercícios. Você pode encontrar outros exercícios em 

livros disponíveis na biblioteca da escola e também na internet. Um bom site de 

Química é www.agamenonquimica.com. Se você conhece outros sites, me encaminhem 

para que eu possa avaliar e repassar aos outros colegas. Também é necessário 

executar vários cálculos durante para resolver a maioria dos problemas. Não use a 

calculadora. Quanto mais contas efetuar, mais fácil será resolver outras contas. Use a 

calculadora para conferir seus resultados. 

 Falando exclusivamente de Química, frequentemente você precisará de conteúdos 

vistos anteriormente. É fundamental que, quando for indicado, você reveja o conteúdo.  

 O mais importante, confie em você. 

 

 

http://www.agamenonquimica.com/

