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By Daniel Marques

Createspace Independent Publishing Platform, 2011. Paperback. Condition: New. Language:
Portuguese . Brand New Book ***** Print on Demand *****. Na sua primeira edicao, esta obra
tornou-se de imediato num dos maiores Bestsellers Internacionais para a Aprendizagem, tendo
sido classificada em Primeiro Lugar na seccao de Educacao da Amazon no Brasil e mantendo-se
durante meses entre os 20 livros mais vendidos de sempre. Apos inumeras tentativas de varias
fontes para retirar este livro do mercado, tal o impacto que pode causar no sistema educacional, o
Autor resolveu editar a primeira versao, expandindo-a em conhecimentos e novos capitulos, assim
contribuindo para uma ainda melhor elucidacao desta tematica. Nesta obra, resumem-se os
metodos mais importantes para que alguem consiga aumentar a sua concentracao e possa
persistir na aprendizagem. Tendo em consideracao questoes formuladas por inumeros estudantes
com dificuldades na aprendizagem, mas tambem alunos que pretendiam ser mais eficientes, o
autor pode sintetizar a sua experiencia directa com tais individuos no sentido de os tornar mais
capazes. Todos os alunos, sem excepcao, que se observou aplicando os metodos aqui referidos de
forma integral, conseguiram prolongar significativamente o seu periodo de estudo individual, bem
como maximizar a eficiencia deste atraves duma melhor compreensao dos materiais...
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A top quality publication as well as the font utilized was fascinating to read. It is among the most incredible pdf i actually have read through. I am easily
could get a pleasure of looking at a created publication.
-- Scot Howe-- Scot Howe

Completely among the finest publication I have got possibly read through. It really is rally exciting throgh reading through period. You are going to like
how the writer compose this publication.
-- Modesta  Sta m m  PhD-- Modesta  Sta m m  PhD
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