Iniciar um Studygram

Aﬁnal, o que é Studygram?
O Studygram é uma comunidade, onde estudantes se ajudam mutuamente. É um lugar onde
partilhamos as nossas rotinas através de experiências em todas as suas dimensões. Mostramos
truques para estudar, dicas organizacionais e procuramos dar mais motivação a todos. Somos muito
mais que só um par de estudantes - juntos somos super-heróis, porque quando nos sentimos
desanimados, nos reunimos e lembramos uns aos outros que é possível alcançar os nossos sonhos e
objetivos. O nosso amor por material de papelaria é algo que todos temos em comum! Motivamo-nos
uns aos outros quando partilhamos um mar de maravilhosas anotações. Em suma, Studygram é um
mundo onde os estudantes se ajudam e se animam de maneiras diferentes. Além disto, o Studygram é
uma maneira de melhorar as notas na escola, porque partilhamos técnicas que facilitam o estudo.
Tentamos torná-los o mais divertido possível, acrescentando letras e doodles criativos realmente muito
bonitos.

Um artigo de Luana

Quando falamos de canetas, qualquer studygramer
ﬁca emocionado. Pois sim, somos loucos por material
de papelaria! O que a maioria das pessoas não sabe
é que se pode utilizar uma caneta de diversas
maneiras. E o melhor de tudo: libertar a sua
criatividade dessa maneira, ajuda a descobrir uma
inﬁnidade de possibilidades!

Aqui estão algumas dicas sobre como utilizar as
maravilhosas canetas da STAEDTLER:

Canetas para Studygram
A canetas de ponta de ﬁbra aguareláveis com
duas pontas e uma tipo pincel (disponível em 36
cores) pode ser utilizada tanto para letras como para
pintura devido à sua versatilidade. Esta caneta de
ponta de ﬁbra aguarelável com uma ponta de 0,5 a
0,8 mm é mais do que uma simples caneta, é um
excelente instrumento para os doodles mais
complexos. A ponta do pincel de 1,0 a 6,0 mm é
perfeita para criar títulos atraentes e desenhos em
aguarela. Um material essencial para qualquer
estojo.

As cores pastéis clássicas do Textsurfer classic são
um sonho! São ideais para marcar texto e colorir
grandes áreas. Podem ser utilizados não apenas para
realçar e sublinhar partes importantes das suas
anotações, mas a ponta em bisel de 1 a 5 mm
também os tornam perfeitos para criar belos hand
letterings.
Com as novas cores pastéis clássicas do Textsurfer
classic pode esconder ou iluminar qualquer coisa que
desejar.

O triplus textsurfer é o meu favorito. Utilizo-o para
simular traços de pincel, para sublinhar, destacar
com traços ﬁnos a largos e para desenhar. Estão
disponíveis em 10 cores diferentes com um tamanho
de ponta para traços de 1 a 4 mm de espessura.

Os triplus ﬁneliner são totalmente os meus
favoritos para escrever textos mais longos. A sua
forma triangular ergonómica é excelente para uma
escrita relaxada e fácil. Também é DRY SAFE! Mesmo
quando o deixo destapado por dias, não seca. Há
também uma enorme gama de cores disponíveis - 48
cores no total.

O marcador preto é absolutamente incrível!
Encobre texto e linhas que, mesmo assim,
permanecem legíveis - o perfeito hidelighter! Apenas
depois de fotocopiar a parte oculta do texto ﬁca
ilegível. Diga adeus à tinta que escorre pelo papel.

Studygram - Doodles
Os studygramers geralmente partilham dicas como: não se esqueça de comer bem ou tomar uma
chávena de café antes de ir para a aula. Gostamos de utilizar doodles criativos para chamar mais a
atenção aos nossos posts!
Os doodles são importantes porque atraem toda a atenção para a anotação, eles realmente
destacam. E o giro é que não são desenhos complexos nem difíceis, qualquer um pode fazê-los! A
melhor maneira de utilizá-los é encontrar a palavra-chave no seu texto e transformá-la num desenho.
Pode colocar o desenho no meio do texto, puxar uma ﬂecha entre o desenho e o texto, mas também
pode fazê-lo em algum canto das suas anotações.

Os doodles são totalmente fáceis de fazer e assim mesmo marcam toda a diferença. Aqui está um
tutorial super simples para que qualquer um possa começar a decorar as suas anotações!

