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O CÉREBRO CONTROLA SUA CAPACIDADE DE

PENSAR, FALAR, SENTIR, VER, OUVIR, LEMBRAR

DE COISAS, ANDAR E MUITO MAIS. ATÉ

CONTROLA SUA RESPIRAÇÃO.

O cérebro é o órgão mais complexo do nosso corpo.
É responsável por absolutamente tudo o que você
percebe, imagina, pensa, recorda, aprende.

02

Se queremos entender as maneiras mais eficazes de
ensinar e aprender, precisamos começar
entendendo a neurociência da aprendizagem ou
Neurolearning.
 
A neurociência corresponde à área que estuda o
sistema nervoso central, bem como suas
funcionalidades, estrutura, fisiologia e patologias.
Dentre as subdivisões da Neurociência, uma delas é a
Neurociência Cognitiva, ela tem como foco, o estudo
a respeito das capacidades mentais do ser humano,
como seu pensamento, aprendizado, inteligência,
memória, linguagem e percepção.
 
A maioria das pessoas pensa no cérebro como um
disco rígido, onde informações podem ser
armazenadas individualmente e acessadas quando
necessário.  Mas o cérebro não é um disco rígido;  é
uma teia de aranha. Cada camada de aprendizado se
conecta a experiências anteriores, memórias e idéias
do passado, criando uma rede inteira de
conhecimento que é suportada e conectada a outras
partes do cérebro.
 
Quando os alunos compreendem um conceito com
um nível mais profundo de entendimento, esse
insight realmente tem um efeito biológico no
cérebro.



MAS, POR QUE
DESCOBRIR COMO
O CÉREBRO
APRENDE?
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Simples! Ao aprender como o cérebro
aprende você  pode desenvolver conteúdos,
planejar cursos, dar aulas e compartilhar
materiais mais adequados para o processo
de aprendizagem do seu aluno! Pode ajudar
esse aluno a aprender  melhor, com menor
esforço cognitivo e de maneira mais
significativa!

Quando aprendemos algo novo nossos cérebros mudam,
literalmente. Ou seja, nossas células cerebrais são fisicamente e

quimicamente alteradas. Quando lembramos de algo que
aprendemos antes, essas mudanças são reativadas no cérebro.



NÃO APRENDEMOS COM A EXPERIÊNCIA ...

APRENDEMOS REFLETINDO SOBRE A EXPERIÊNCIA". DEWEY
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As células cerebrais não agem sozinhas;
elas estão conectadas a outras células
cerebrais por circuitos neurais. E é por
isso que conexões e associações são
importantes para aumentar nossa
compreensão dos tópicos, ou seja, 

aprendemos de maneira significativa e
real quando podemos conectar novos
conteúdos e/ou informações com
conhecimentos que já adquirimos
anteriormente, refletindo sobre
experiências passadas!



As informações do ambiente que estamos
que foram enviadas pelos cinco centos pra
memória de trabalho funcionam como
verdadeiros imãs.  Elas atraem da memória
de longo prazo (conhecimento já
constituído) outras informações que são
relacionadas aqueles estímulos do
ambiente em que estamos prestando
atenção.
 
Quando raciocinamos, as informações
novas e as antigas começam a se conectar
dentro da memória de trabalho. Atraem as
informações que estão lá na memória de
longo prazo. 
 
Quanto mais racionamos, mais forte são as
conexões entre a nova informação e o
"velho" conhecimento... até que o que era
nova informação é transformado em
conhecimento.

COMO O NOSSO CÉREBRO
APRENDE?

O ambiente que estamos inseridos bombardeia nosso cérebro com vários estímulos
captados através dos cinco sentidos:

V I S Ã O T A T O

A U D I Ç Ã O P A L A D A R

O L F A T O
Alguns desses estímulos chamam a
nossa atenção e são filtrados pra
dentro da memória de trabalho.
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Cada vez que isso acontece, as conexões entre
informações novas e antigas se fortalecem, até que
chega uma hora em que aquilo que antes era informação
nova, torna-se informação conhecida, e passa a fazer
parte da nossa memória de longo prazo.
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O CÉREBRO RECEBE OS
ESTÍMULOS ATRAVÉS
DOS CINCO SENTIDOS

CAPTA OS MAIS
INTERESSANTES PARA A

MEMÓRIA DE
TRABALHO

FICA RACIONANDO SOBRE
ELES, ATRAINDO MEMÓRIA

DE LONGO PRAZO

Dicas de
Neurociência 
para Educação

https://youtu.be/C_ZK8Vx99Ak



MAS, O QUE É MEMÓRIA?

A memória pode ser definida como o processo de captar informações do mundo exterior,
armazená-las em nosso cérebro e, posteriormente, recuperar as informações para
responder a uma tarefa, resolver um problema, tomar uma decisão e outras respostas.
 
Existem três estágios básicos no processamento da memória.

07

Codificação
O primeiro passo envolve a percepção das coisas que acontecem à nossa volta. É um
processo seletivo, pois é impossível registrar tudo o que acontece o tempo todo. Alguns
fatores que facilitam a codificação são conteúdo emocional, novidade, níveis de atenção.
 
Armazenamento
Depois que um evento é codificado, ele pode ser armazenado. Isso acontece através de
alterações físicas e químicas em nosso cérebro.  
 
Recuperação
A recuperação é o ato real de lembrar de algo. Ou seja, trazendo essas informações de volta
à mente. Devemos acessar nossas informações armazenadas para responder ao mundo ao
nosso redor.



MEMÓRIA DE
LONGO PRAZO

É importante notar que temos vários tipos de memória. A distinção entre memória de
trabalho e memória de longo prazo é fundamental para entender como as neurociência
podem ser aplicada ao ensino e à aprendizagem.
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MEMÓRIA  DE
TRABALHO

A memória de longo prazo é a nossa caixa
de armazenamento. Ele pode armazenar
informações ilimitadas por toda a vida. É o
local que esta nosso conhecimento
desenvolvido. É para a memória de longo
prazo que desenhamos experiências de
aprendizagem aplicando metodologias
ativas.

TIPOS DE MEMÓRIA

A memória de trabalho é a nossa unidade
de processamento, onde processamos e
manipulamos informações para resolver um
problema. Tem uma capacidade muito
limitada.  Podemos pensar na memória de
trabalho como uma caixa de sapatos.
Oferece espaço limitado e pode danificar se
você adicionar muito a ele.



Falamos sobre memória de trabalho - onde processamos informações - e memória de longo
prazo - onde as armazenamos. E quanto a compreensão? Como podemos passar do
processamento de conteúdo, memorizando-o para realmente entendê-lo e poder usá-lo
para resolver novos problemas? Como passamos do simples conhecimento de que vimos
algo antes para o domínio adequado desse conhecimento? 
 
No primeiro estágio, podemos simplesmente diferenciar algo antigo de algo novo. É como
se os alunos pudessem identificar, a partir de uma lista de nomes, quais eles já estudaram.
Isso não significa que eles realmente se lembrem de todas as informações - eles
simplesmente reconhecem o nome. 
 
O próximo estágio é entender uma informação, ou seja, dar sentido a ela. Para fazer isso, os
alunos precisam vincular o novo conhecimento a algo que já dominam. Por exemplo,
podemos reconhecer uma palavra em outro idioma, mas só a entendemos quando podemos
relacionar seu significado à palavra em sua língua nativa, que já dominamos.  Mas mesmo
quando entendemos o significado de algo, isso ainda não garante que o lembremos por um
longo tempo. Para passar do entendimento para o domínio, precisamos usar esse
conhecimento - repetidamente.  
 
Sabendo disso, devemos incluir atividades práticas, metodologias ativas, convidar o aluno à
refletir, raciocinar sobre os novos conhecimentos, pois só assim as conexões entre o novo e
o velho ficarão fortes o suficientes para irem para a memória de longo prazo.

CONHECIMENTO: COMO CHEGAR LÁ?
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TEORIA DA CARGA COGNITIVA
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Lembra quando dissemos que a memória
de trabalho é como uma caixa de sapatos
limitada? Quão relevante é isso para o
ensino e a aprendizagem? Muito. Alguns até
dizem que é a coisa mais importante para
os professores, treinadores, designers
instrucionais saberem.
 
A teoria da carga cognitiva é sobre o uso de
técnicas que otimizam o aprendizado,
respeitando a capacidade de memória de
trabalho dos alunos. Tem duas premissas
principais:
 
1. Nossa memória de trabalho tem
capacidade limitada. Ou seja, há um limite
de conhecimento novo que podemos 

processar.
 
2. Nossa capacidade de usar informações já
armazenadas na memória é ilimitada.
 
O desafio está em gerenciar a carga da
memória de trabalho, ou seja, gerenciar a
capacidade da memória de trabalho que
está sendo usada em determinado
momento. Lembra que podemos comparar
a memória de trabalho à uma caixa de
sapatos? Se a caixa estiver muito vazia, há
espaço suficiente para processar as
informações, mas não haverá muito a
aprender. Se a caixa estiver muito cheia,
ainda há muito a ser aprendido, mas não
teremos o espaço livre necessário para isso.



PRINCÍPIOS DE INSTRUÇÃO DE
ROSENSHINE
Barak Rosenshine criou 10 princípios de instrução baseados em ciências cognitivas.
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Comece uma lição com uma breve revisão do aprendizado anterior01

Apresente novo material em pequenas etapas, seguidas pela prática do aluno02

Faça perguntas e verifique as respostas03

Use modelos para orientar04

Desenvolva um guia prático para as atividades05

Verifique se há compreensão06

Avalie para obter uma alta taxa de sucesso07

Forneça andaimes/apoios em tarefas difíceis08

Estimule e monitore a prática independente09

Realize análises semanais e mensais10



ESTRATÉGIAS DE DUNLOSKY PARA
IMPULSIONAR O APRENDIZADO
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John Dunlosky investigou minuciosamente 10 estratégias de aprendizado usadas com
frequência e as classificou das menos às mais eficazes, de acordo com as ciências
cognitivas. Do mais eficaz para o menos eficaz, são eles:

TESTE PRÁTICO01 06

02 07

03 08

04 09

05 10

PRÁTICA DISTRIBUÍDA

PRÁTICA INTERCALADA

ATIVIDADES DE
INTERROGAÇÃO

AUTO-EXPLICAÇÃO

RELEITURA

GRIFAR E MARCAR

CONTEÚDO OBRIGATÓRIO

MEMORIZAÇÃO

IMAGENS E TEXTOS



AS 6 ESTRATÉGIAS EFICAZES PARA
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
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O grupo Learning Scientists conduz experimentos e fazem contato com escolas para ajudar
professores e alunos a usar as 6 estratégias mais eficazes de ensino e aprendizagem.



1. PRÁTICA 

ESPAÇADA
Para usar a Prática espaçada, ajude seus alunos a
planejar com antecedência os exames e as
tarefas importantes. Ao revisar o conteúdo,
verifique não apenas a lição anterior, mas
também o conteúdo antigo. Objetivamente, não
há um intervalo de espaçamento ideal. No
entanto, os pesquisadores concordam que o
ponto ideal é lembrar que o conteúdo é factível,
mas trabalhoso, para que as informações possam
ser reconsolidadas e fortalecidas.
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2. PRÁTICA DE
RECUPERAÇÃO

Para usar a prática de recuperação, peça aos
alunos que guardem seus livros e anotem tudo o
que puderem lembrar sobre um tópico. Em
seguida, eles devem verificar e complementar
suas respostas. É importante que a precisão seja
verificada para evitar conceitos errôneos. Uma
idéia muito boa e eficaz é fornecer a eles o maior
número possível de testes práticos. Os alunos
também podem criar suas próprias perguntas e
trocá-las com colegas. Os testes frequentes de
baixa aposta no início de cada lição são
altamente recomendados.



3. ELABORAÇÃO 

CRIAÇÃO
Essa técnica envolve pedir aos alunos que
descrevam e expliquem o conteúdo com o
máximo de detalhes possível, além de vinculá-lo
a outros conteúdos e experiências pessoais. A
vantagem de usar essa técnica é que eles criam
várias conexões entre a nova informação e as
coisas que já sabem, facilitando a reativação dos
rastreamentos de memória relevantes no futuro.
Uma maneira direta de usar a técnica de
Elaboração é pedir aos alunos que finjam que são
os professores e tentem explicar o conteúdo aos
colegas. 
 
Outra maneira de usar o Elaboration na sala de
aula é fazer muitas perguntas de como e por que.
Por que isso é assim? Como isso acontece? Qual
é a causa disso? Qual é a consequência disso?
Quando isto aconteceu?
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4. INTERCALAÇÃO

Alternar entre tópicos e idéias é uma maneira de
usar a intercalação. Misturar problemas e
perguntas que exigem estratégias diferentes de
solução também é interessante. O uso da
intercalação quando os alunos são muito novos
em um tópico pode não ser eficaz, pois pode
confundir as informações. Esta estratégia é
melhor usada quando os alunos são mais
avançados em seus conhecimentos.



5. EXEMPLOS
CONCRETOS
Ao ensinar, use o máximo de exemplos possível,
vinculando o conteúdo a cada exemplo. A
conexão entre exemplos e conceito deve ser
esclarecida e detalhada.
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6. CODIFICAÇÃO 

DUPLA

A codificação dupla é a estratégia de usar
diferentes mídias para ensinar e aprender. Por
exemplo, o uso de diagramas, linhas do tempo,
infográficos, mapas mentais e cores ajuda os
alunos a entender conceitos e também a lembrá-
los melhor. No entanto, tenha cuidado para não
usar muitas fontes ao mesmo tempo, pois isso
pode aumentar consideravelmente a carga de
memória de trabalho dos alunos.



PRÁTICA DE RECUPERAÇÃO
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O uso de testes frequentes como forma de ajudar os alunos a trazer informações à mente e
criar traços mais fortes de memória. Toda vez que você responde a uma pergunta e lembra
ativamente algo, você está reativando as alterações de memória e fortalecendo-as.
 
Aqui estão algumas das maneiras pelas quais você pode estimular seus alunos a praticar
Recuperação.

Crie questionários frequentes01

Solicite que desenhem mapas mentais02

Dê tarefas inteligentes, nas quais eles precisam escrever ou esboçar tudo o que
podem se lembrar sobre um tópico.03

Peça que expliquem o conteúdo para outras pessoas04

Estimule o uso de flashcards05

Quanto mais variedade de perguntas você fizer aos alunos, mais fortes serão seus traços de
memória. É mais fácil entender isso se você pensar em um labirinto em que o centro é a
pergunta e a saída é a resposta correta para essa pergunta. Se os alunos passarem a revisão
respondendo repetidamente à mesma pergunta, terão apenas um caminho que leva à saída.
Se eles praticam respostas de múltipla escolha, respostas longas, desenho, explicação oral e
outras, é como se eles criassem múltiplos caminhos que levam à saída do labirinto. Por fim,
eles estarão mais preparados e com aprendizado adicional.



10 DICAS DA NEUROCIÊNCIA
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Não existem caminhos e regras infalíveis para pensar na aprendizagem. Mas estratégias
fundamentadas pelos conhecimentos neurocientíficos da aprendizagem podem facilitar o
processo de ensino e aprendizagem e torná-lo mais eficiente.
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1.  RETOMAR O
CONTEÚDO

Ao finalizar a aula, pergunte aos alunos se
há alguma dúvida. Não havendo, uma
excelente estratégia é inverter a perguntar:
“o que você entendeu sobre o que eu falei?”
ou pedir para ele explicar para a turma...
isso o ajudará a processar as informações
que ainda estão na memória de trabalho. O
aluno só aprenderá algo novo se o cérebro
for estimulado para tal, “ver e rever,
escutar, falar e voltar a falar, escrever e
reescrever, contar e recontar,
experimentar e vivenciar, dando significado
ao que se faz, é importante para o
aprendizado” e ótimo estimulante ao
cérebro para a aprendizagem.

2. RECONTAR,

REVER,

REPASSAR

A consolidação das memórias e sua
preservação dependem da reativação dos
circuitos neurais. Experiências e
informações precisam ser repetidas para
manter as conexões cerebrais relacionadas
a elas.    A aprendizagem demanda contato
regular e frequente com os conteúdos e as
experiências vivenciadas, em diferentes
contextos, suportes, complexidade para
fortalecer as memórias.
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3. DORMIR BEM
Dormir para que o cérebro possa realizar as
sinapses para fortalecer o que é importante
e eliminar o que esta em desuso.

4. DESPERTAR
CURIOSIDADE

Expor o aluno a informações que façam
sentido para ele. O cérebro, por meio da
atenção, seleciona as informações mais
relevantes para o bem-estar e a
sobrevivência do indivíduo. E ignora o que
não tem relação com sua vida, seus desejos
e necessidades.

5. EMOÇÕES

São valiosas para a aprendizagem.
Influenciam funções importantes, como
atenção e memória. Contextos, estratégias
e conteúdos que desencadeiam emoções
favorecem a aprendizagem.

6.MOTIVAÇÃO

É importante investir em ações que
motivem os alunos reconhecendo o seu
empenho durante o desenvolvimento das
atividades, fornecendo orientações quando
necessário, mostrando que erros são
importantes para reflexão sobre outras
formas de resolver os problemas e
indicando o seu sucesso.
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7. TEMPO DAS
AULAS

Aulas longas, sem intervalos e com
conteúdos muito densos são mais
propensas a distrações. Nesse caso, devem
contar com alternância de atividades (como
perguntas que motivem discussão e
vídeos), de entonação de voz e posição do
professor e pausas para descanso ou para
contar um caso curioso.

8. AMBIENTE

A aprendizagem é um processo biológico
que depende dos estímulos oferecidos. A
empatia, o ambiente de segurança, o
conforto, o apoio e a afinidade entre pares,
nas turmas, são importantes.

9. PARTICIPAÇÃO

O aprendiz não deve se sentir apenas um
receptor de informações. Precisa ter papel
ativo. O professor deve torná-lo figura
central durante as aulas, reconhecer suas
limitações e orientá-lo para superá-las.

10. AVALIAÇÕES

Provas e notas deveriam funcionar como
indicadores de que as estratégias de ensino
e de estudo estão sendo eficientes ou não e
motivar a adoção de estratégias
alternativas. O aluno precisa saber por que
está errando e onde está falhando para
poder refletir sobre como melhorar.



GATILHOS CEREBRAIS PARA
APRENDIZAGEM
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O cérebro é uma coisa linda. É também uma das estruturas mais complexas e
complicadas conhecidas pelo homem. Cada emoção, pensamento e memória envolve
inúmeras reações químicas e caminhos neurais. Para aprender novas informações, nossas
mentes devem ser preparadas para a tarefa. É por isso que os profissionais de eLearning
devem considerar estes 7 fundamentos da neurociência para seu projeto instrucional.



1. O CÉREBRO REQUER EXCELENTES
CONDIÇÕES DE APRENDIZAGEM

Nossos cérebros são freqüentemente comparados a
máquinas. Mas as máquinas não precisam lidar com
preocupações, medo e outras barreiras emocionais. É por
isso que nossas mentes exigem condições específicas de
aprendizagem para absorver adequadamente a
informação. Na verdade, dois processos-chave precisam
ocorrer: Em primeiro lugar, o cérebro deve ser capaz de
reagir aos estímulos. Em segundo lugar, deve criar novos
neurônios e caminhos. As distrações emocionais podem
dificultar esses processos e impedir a assimilação do
conhecimento. Assim, os profissionais de eLearning
devem criar o ambiente ideal de eLearning. Isso inclui
esquemas de cores calmas, música de fundo e gráficos.

2. DIFERENTES FUNÇÕES COGNITIVAS
ACONTECEM EM DIFERENTES REGIÕES
DO CÉREBRO

Aprender não é tão simples e direto como alguns
poderiam pensar. Na verdade, diferentes funções
cognitivas requerem diferentes partes do cérebro.
Funções mais elevadas, como a avaliação de um conceito
ou a aplicação de informações que aprendemos,
desencadeiam regiões específicas. Geralmente aquelas
que pertencem à resolução de problemas e associação de
conhecimento. No entanto, as funções mais baixas lidam
com o hipocampo. Esta é a região do cérebro que lida com
a memória e emoção. Quanto maior a tarefa de
aprendizagem, mais neurônios e caminhos mentais
usamos. Por esta razão, os profissionais de eLearning
devem incorporar “relembrando” em seu projeto de curso
eLearning. Recuperar ativamente e aplicar informações
melhora a retenção de conhecimento e aciona várias áreas
do cérebro.
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3. REPETIÇÃO ESPAÇADA TORNA A
APRENDIZAGEM MAIS MEMORÁVEL

A memória humana é finita. Só há espaço suficiente para
armazenar informações relevantes para o indivíduo. Mas o
que classifica como "relevante"? Normalmente, os itens
que aparecem repetidamente se enquadram nesta
categoria. Nosso cérebro reconhece essas idéias e
conceitos, e sabe que eles são importantes. Desenvolva
lições on-line, módulos e atividades de eLearning que são
espaçadas ao longo do tempo. Os materiais de e-learning
devem envolver os mesmos conceitos ou tópicos que são
apresentados de diferentes maneiras. Por exemplo, uma
tarefa de trabalho se torna um cenário de aplicação, uma
demonstração de vídeo eLearning ou uma simulação de
eLearning . Essas atividades de eLearning ocorrem ao
longo de uma semana, em vez de uma sessão on-line.

4. RECOMPENSAS AUMENTAM O
ENGAJAMENTO E A RETENÇÃO

Provavelmente não é nenhuma surpresa que os seres
humanos adoram recompensas. Algumas tarefas exigem
um incentivo para desencadear a nossa motivação.
Neurocientistas acreditam que os níveis de dopamina em
nosso cérebro subam quando uma recompensa está
envolvida. Esta dopamina gera picos emoção e envolve os
alunos on-line. Isso também os motiva a participar
ativamente, na esperança de que eles vão ganhar o grande
prêmio. O incentivo pode até ser algo tão pequeno quanto
um distintivo ou desbloquear o próximo nível. É por isso
que muitos profissionais de eLearning usam gamificação
que combina materiais tradicionais de aprendizagem com
mecânica de jogos, como tabelas de classificação e
sistemas de pontos.
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5. REFORÇO POSITIVO FACILITA A
APRENDIZAGEM ASIGNIFICATIVA

Todo mundo precisa de um pouco de reforço positivo de
vez em quando. Esse traço humano é mesmo baseado em
neurociência. Quando recebemos reforço positivo e
motivação, nossos cérebros liberam neurotransmissores.
Ele também envia ondas de choque através das regiões de
memória, o que aumenta a nossa consciência. Um
processo ainda mais poderoso ocorre quando o reforço
positivo é relevante para as nossas necessidades. Por
exemplo, feedback que pertence aos nossos objetivos ou
pontos fortes. Crie experiências de eLearning mais
significativas, oferecendo feedback direcionado em tempo
hábil. Destacar as conquistas de um aluno on-line e elogie
por seus esforços.

6. O ESTRESSE É UM BLOQUEADOR DO
CONHECIMENTO

É um fato conhecido que o estresse causa estragos no
corpo. Da falta de apetite às dificuldades para dormir. No
entanto, também dificulta o processo de aprendizagem. A
amígdala é a região do cérebro que responde ao estresse,
medo e preocupação. Quando detecta uma ameaça
iminente, a amígdala entra em ação e coloca um bloqueio
de informações. O cérebro já não se preocupa com o
conhecimento. Ele simplesmente quer lidar com a ameaça
e preservar-se. É por isso que você deve criar um
ambiente livre de estresse para seus alunos on-line.
Encontre o nível de dificuldade ideal e mantenha aulas
manejáveis. Por exemplo, quebre um curso de meia hora
em 3 módulos separados eLearning para evitar sobrecarga
cognitiva. Sublinhe a importância de usar os erros como
oportunidades de aprendizagem para que os aprendizes
online não tenham medo do fracasso.
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7. EXPERIÊNCIAS DE APRENDIZAGEM
AGRADÁVEIS PARA MELHORAR A
COMPREENSÃO

Quando alegre e positivo o eLearning proporciona
experiências mais memoráveis. Isso ocorre porque nossos
cérebros associam a informação com emoções favoráveis.
A única coisa mais poderosa são agradáveis experiências
auto-guiadas em que descobrimos algo novo sobre nós
mesmos ou sobre o mundo. Por exemplo, uma atividade
de eLearning de resolução de problemas que nos permite
explorar novas idéias e desafiar nossas suposições. Se o
processo de aprendizagem é agradável o suficiente, pode
até mesmo facilitar a aprendizagem ao longo da vida.
Também é importante sempre pesquisar seu público-alvo
para descobrir o que os motiva. O que os impulsiona a ser
o seu melhor e alcançar seu potencial? Isso permite que
você crie cursos de eLearning que atendam às suas
necessidades emocionais e promovam uma atmosfera de
aprendizagem positiva.
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VAMOS 

APLICAR?
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Então lá vai você. Nosso cérebro aprende
através de alterações físicas e químicas nas
células cerebrais que se conectam a outras
células cerebrais. Quanto mais e mais
fortes conexões tivermos, mais perto de
dominar um conhecimento que somos. A
melhor maneira de chegar lá é ativamente
tentando recuperar informações,
respondendo a perguntas variadas e
resolvendo problemas. É ainda melhor
espaçar a prática e intercalar assuntos.
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