Como se Preparar com o Trilhante
Como funciona isso?
O Plano de Estudos de 30 Dias, é, como o nome diz, um plano para ser seguido em 30 dias.
Se você estudar todos os dias, você deverá completar o plano em exatos 30 dias. Supondo que
você não estude aos Domingos, reserve mais uns 4 ou 5 dias para completar tudo.
Cada dia é dividido em algumas aulas e cada aula/tópico foi desenvolvida para que você leve
aproximadamente 15 minutos. Isso significa que você conseguirá completar um dia com
aproximadamente 3 a 4 horas de estudo.
Como agregar 5 anos de faculdade em 30 dias é uma tarefa ousada, organizamos os temas da
forma mais estratégica possível: da forma como é pedido pela FGV na sua prova. Baseados em
estudos estatísticos de provas anteriores (e claro, sempre dando mais importância para as
últimas provas aplicadas), separamos os temas que mais caem nesses 30 dias. Então fique
tranquilo que o conteúdo é o melhor possível e a quantidade de aulas por disciplina refletem
esse estudo minucioso que fizemos.

Material Escrito
O Plano de Estudos de 30 dias do Trilhante conta com conteúdo atualizado para o XXVIII
Exame da OAB e tem como proposta um fácil aprendizado das matérias mais relevantes para o
Exame de Ordem. Tentamos ao máximo esquematizar o estudo, com tabelas, gráficos de forma
que o conteúdo fique mais assimilável por você. O mais importante na sua preparação:
faça todos os exercícios e os simulados. Não há milagres. Para alcançar um bom resultado é
preciso que estejamos treinados. Para isso, é fundamental que você pratique através de
questões.

Simulados
Teremos 2 simulados. É importante que você faça os dois e veja qual foi o seu resultado. Mais
importante ainda, é você se familiarizar com o formato da prova e com o tempo disponibilizado
para cada uma das questões. Não precisa se preocupar - nós iremos avisar quando os
simulados estarão disponíveis.

Por Dia x Por Matéria
Você tem duas opções para seguir seus estudos. Você poderá seguir os dias (o que
recomendamos fortemente) ou também por matéria. Para trocar a visualização, basta clicar em
"Por Matéria", bem acima da lista de aulas.

Marque seu progresso
Diferentemente das outras aulas do Trilhante - em que as aulas são marcadas como assistidas
automaticamente, aqui você deverá marcar cada aula que você completar. Fizemos isso de
propósito por duas razões. A primeira, e mais importante, é que muitas vezes você irá querer
voltar àquele conteúdo, ou prefere reler mais de uma vez antes de marcar a aula como
concluída. A segunda é que sempre há o "gostinho" em completar uma aula.

E os vídeos?
É importante deixar claro que nem todas as aulas possuem vídeo. Muitas vezes o conteúdo
escrito + exercícios é mais do que suficiente para você apreender a matéria. Sempre tenha em
mente que o Plano de Estudos de 30 dias foi feito para que você consiga estudar tudo em 30
dias. Então é impossível aprofundar muito na matéria - ou senão você não conseguiria passar
por todos os tópicos. A prioridade nossa, para um intensivo de 30 dias é leitura + exercícios.
Mas nunca é demais lembrar:

O Trilhante tem Mais de 6 mil Aulas
Uma sugestão que posso dar é que, quando você tiver alguma dificuldade em algum tópico
específico, vai na nossa homepage (trilhante.com.br) e busque o assunto. Provavelmente
teremos uma aula - ou um curso inteiro - sobre aquele tema. Se mesmo assim você não
encontrar nada, chame a gente no chat que ficaremos mais do que felizes em te ajudar a
procurar o conteúdo.

Tem Dúvidas?
Se você ainda tiver alguma dúvida - tanto em relação ao material ou também sobre como
estudar, entre em contato com a gente pelo Chat do Site. Ele é muito intuitivo, e geralmente
respondemos em alguns segundos (durante dias da semana, pelo menos - afinal nós também
não somos de ferro, né?). Entra lá, e converse com a gente que a gente sempre vai tentar ao
máximo te ajudar.

www.trilhante.com.br

