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O conteúdo a seguir
está dividido para

ser feito:

Vamos lá?

Antes Durante Depois
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E chegamos ao momento tão esperado, onde você vai de fato
ver os resultados conforme for aplicando o que te ensino aqui
no Guia do Estudante EAD.

Como o nome do capítulo já diz, é um verdadeiro plano de
ação que montei para você. Ele está dividido em 6 tópicos,
onde você vai aprender:

PARA FAZER DURANTE:
Marque com um check sempre que concluir um capítulo.
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2.1 Por Onde Começar

Esse é um ponto em que os estudantes ficam mais perdidos,
confesso que um dia já fiquei assim, até perceber que não
tem para onde correr, o que precisa ser feito é começar pelas
matérias atrasadas.

Então a dica aqui é você anotar todas as informações que
você tem sobre essas matérias atrasadas.

Irei colocar uma tabela aqui embaixo e logo depois explicarei
como preenchê-la.
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