Como organizar sua rotina
de estudos em casa?
Considerando que este período de suspensão das aulas, em virtude da pandemia
provocada pelo Coronavírus (COVID-19), não pode ser considerado férias e, além
do mais, exige que as famílias se recolham evitando saídas para locais de lazer
ou onde há aglomeração de pessoas, nada mais oportuno que aproveitar o
tempo de forma construtiva, interativa e diversificada.
Sem descuidar das medidas e cuidados necessários, é recomendável que você,
estudante, organize uma rotina junto com seus familiares. Pensando nisto, a
Secretadia de Estado da Educação de Santa Catarina disponibilizará atividades e
conteúdos das diferentes Áreas do Conhecimento para apoiar você neste
momento.
Para que os momentos de estudo sejam proveitosos, queremos destacar a
importância de os alunos observarem algumas dicas de como estudar melhor,
considerando que esta condição de não ter um acompanhamento diário do
professor é uma situação nova para todos nós.
Então, como vamos enfrentar este desafio?

Organize sua
rotina!

PASSO

01

Siga uma rotina similar ao seu dia a dia
na escola: acorde no mesmo horário,
vista-se, faça suas refeições no horário
normal e foque nas atividades escolares
considerando os temas de todos as
disciplinas.

Uma dica: deixe a rotina escrita e
exposta em um local bem visível!

--- --- - - - - - - -
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Defina um local
de estudo!

Na medida do possível, defina um
local de estudo que seja tranquilo,
permanente e sem distrações. Essa
medida é importante para que haja
foco na atividade a ser desenvolvida.
À família cabe respeitar e incentivar o
aluno para que tenha momentos de
estudos pessoal. Isto é tão importante
quanto a participação dos
responsáveis na realização de alguma
atividade sugerida.

Organize o que
vai estudar!
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A organização do estudo se refere a
definição de um quadro de atividades a
serem realizadas durante uma semana
e/ou um dia, considerando os
diferentes componentes curriculares
(disciplinas). Organizar o estudo
significa também definir as atividades a
serem realizadas no tempo previsto,
bem como o levantamento do material
a ser utilizado. (veja exemplo abaixo)

--- --- - - - - - - -

--- --- - - - - - -

OBS: este quadro é apenas um exemplo, adapte-o à sua rotina!
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Foque na sua
aprendizagem!

Durante o tempo de estudo, é
importante destacar ou fazer anotações
das principais ideias, bem como das
dúvidas que surgem. Ao final de cada
momento, é recomendável retomar os
registros, fazer resumos ou sínteses,
pesquisar/tirar as dúvidas. Para isso, é
fundamental manter-se concentrado e
disciplinado,!

--- --- - - - - - - -

Conecte-se aos
colegas!
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Com autorização dos responsáveis, é
possível conectar-se com os colegas
da escola para trocar informações,
realizar correções, tirar dúvidas e até
desenvolver algumas atividades
“juntos”, de forma coletiva. Pode-se,
por exemplo, criar grupos de estudo
em redes sociais ou no whatsApp.
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--- --- - - - - - - -
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Use a tecnologia
a seu favor!

Com a internet e as plataformas digitais
o acesso a um conjunto de informações
e conhecimentos cresceu de forma
avassaladora. Por isso, utilize as
tecnologias disponíveis para tirar
dúvidas e acessar conhecimentos
relacionados aos componentes
curriculares, bem como daqueles que
ampliam sua compreensão sobre
determinado tema ou problema.,!

--- --- - - - - - - -

Viva de forma
saudável!
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A aprendizagem está associada a tudo
que se faz no dia-a-dia. É essencial que
se tenha tempo apropriado de
descanso (8 horas diárias), alimentação
saudável e hidratação adequada do
corpo. Além do mais, cultivar no
ambiente familiar relações saudáveis e
de solidariedade entre todos.

