SUGESTÕES PARA A
ROTINA DE ESTUDOS
DAS CRIANÇAS
ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS
O período de suspensão das aulas, em virtude da pandemia provocada pelo
Coronavírus (COVID-19), não pode ser considerado férias e exige que as famílias
se recolham evitando saídas para locais de lazer ou onde há aglomeração de
pessoas. Portanto, nada mais oportuno que aproveitar o tempo também para
estudar.
É recomendável que as famílias organizem uma rotina de estudo com as crianças.
Reservem um tempo para que elas possam brincar e realizar atividades que
desenvolvam a imaginação, a criatividade, a fantasia e que também aprendam
nesse período. A Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina
disponibilizará várias sugestões e orientações nesse período, na intenção de
promover momentos em que todos os integrantes da família possam aprender
juntos!

VAMOS LÁ!
Clique na figura ao lado e veja algumas ideias
para organização dos estudos.

E AGORA, VAMOS RELEMBRAR AS PRINCIPAIS
DICAS?
Defina um lugar bacana para estudar e procure
usá-lo sempre.
Organize sessões de estudo pequenas e curtas.
Determine horários de estudo.
Use cartões de memória para estudar.
Tenha objetivo específico para cada sessão de
estudo.
Escolha um tema para se focar.
Estude para aprender, como se fosse ensinar o
que está estudando para alguém, e não apenas
pensando em uma prova/avaliação.
Faça questionários ou simulados para ajuda nos
seus estudos.
Estude sem música.
Deixe o celular, a TV ou qualquer outra coisa que
tire sua atenção de lado, pois tudo isso nos tira a
concentração.

DICAS PARA AS FAMÍLIAS
PASSO

Organização da
rotina.
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A criança deve seguir uma rotina
similar à que teria na escola: acordar
no mesmo horário, se vestir
adequadamente, fazer as refeições no
horário normal e focar nas atividades
que faria se tivesse em aula. Uma
dica: deixe a rotina (escrita) exposta
em um local bem visível a todos.

PASSO
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Defina um local de
estudo!

O local de estudo deve ser
tranquilo, permanente e sem
distrações. À família cabe
respeitar e incentivar o aluno
para que tenha momentos de
estudo pessoal, tão importante
quanto a participação dos
responsáveis na realização de
alguma atividade sugerida..

Organize uma agenda
de estudos

PASSO
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PASSO
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Exemplo:

Pode ser importante
se conectar aos
colegas.

O local de estudo deve ser
tranquilo, permanente e sem
distrações. À família cabe
respeitar e incentivar o aluno
para que tenha momentos de
estudo pessoal, tão importante
quanto a participação dos
responsáveis na realização de
alguma atividade sugerida..

Viva de forma saudável!
A aprendizagem está associada a tudo
que se faz no dia-a-dia. É essencial
que se tenha um tempo apropriado
para o descanso (8 horas diárias),
alimentação saudável e hidratação
adequada do corpo. É fundamental
que a criança viva em um ambiente
familiar com relações saudáveis e de
solidariedade entre todos.

PASSO
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