
Sugestão de pauta 
 

FOCO E MATURIDADE SÃO ESSENCIAIS PARA 
O VESTIBULANDO TRABALHADOR  

 
Sistema Ari de Sá dá dicas de como montar uma rotina  
de estudos adequada para estudantes que trabalham 

 
Conciliar as responsabilidades de um emprego com a preparação para o 
vestibular não é uma tarefa fácil, principalmente quando o candidato ainda 
cursa o Ensino Médio. Contudo, é um objetivo plenamente possível se ele 
mantiver foco e maturidade. 
 
O psicopedagogo Raison Pinheiro, diretor de Consultoria Pedagógica do 
Sistema Ari de Sá (SAS), aconselha os estudantes nessa situação a focarem 
suas maiores lacunas. “A melhor estratégia é dedicar-se integralmente à 
resolução de exercícios”, recomenda. Assim, o vestibulando se familiariza com 
o processo seletivo que pretende concorrer, além de descobrir, na prática, 
quais conceitos e disciplinas precisam de reforço. “O importante é não dormir 
com dúvidas. Nesse sentido, uma dica interessante é utilizar o intervalo entre 
as aulas, seja do colégio ou do ‘cursinho’, para conversar com seus 
professores”, explica.  
 
Participar de um grupo de estudos usando o tempo entre o fim do expediente 
de trabalho e o início do horário de aula também pode trazer bons resultados. 
“Como cada um tem um nível de compreensão diferente, um colega com mais 
facilidade em determinada matéria pode ser uma ótima fonte para elucidar um 
questionamento”, conta.  
 
Manter-se atualizado sobre os principais acontecimentos no mundo é também 
essencial, principalmente entre janeiro e junho. “A maioria das provas é 
fechada em julho. Portanto, no segundo semestre, o aluno deixa esse 
acompanhamento em segundo plano”, explana.   
 
De acordo com Pinheiro, a estratégia indispensável é mesmo manter uma 
rotina diária de estudos, que inclua os fins de semana. Somente assim, é 
possível cultivar esse hábito. “É fundamental dedicar o máximo do tempo para 
estudar. Contudo, é igualmente importante respeitar o próprio limite e ritmo”, 
destaca. O educador recomenda também a procura de um bom “cursinho”, 
caso o aluno tenha condições de realizar o investimento.  
 
Caso queira desenvolver uma pauta sobre o tema, o SAS coloca seus 
especialistas à disposição para entrevista e apresenta cases de sucesso que 
comprovam a eficiência do método abordado. O sistema de ensino está 
presente em mais de 325 escolas em 149 cidades, distribuídas por 23 estados 
e pelo Distrito Federal. O Colégio Ari de Sá, que integra o SAS, figura em 
quinto lugar no ranking dos melhores desempenhos das edições 2011 e 2012 
do Enem. 
 


