CAROS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO!

TEMPO DE DISTANCIAMENTO SOCIAL É TAMBÉM TEMPO PARA PESQUISAS, INVESTIGAÇÕES E MUITAS
APRENDIZAGENS!

NÃO PERCAM TEMPO, ESTUDEM!

Imersos a tantas mudanças e informações, muitos de vocês podem estar com dificuldades em
organizar o tempo em casa de forma produtiva do ponto de vista da aprendizagem. Sabemos que nada
substitui a aprendizagem que ocorre no espaço escolar, por meio do convívio com seus colegas, amigos e
professores e, principalmente, por meio da aprendizagem orientada e mediada pelo professor. Contudo,
entendemos a necessidade de tornar esse tempo um aliado às práticas de estudos e frisamos a importância de
que mantenham uma rotina de estudos, para que voltemos ainda mais engajados e preparados ao espaço
escolar.
Para tanto, a Secretaria de Estado da Educação organizou uma série de sugestões de conteúdos e
plataformas de ensino, todos disponíveis online e de forma gratuita, que poderão ser acessadas nesse tempo
de recesso escolar. Além disso, elaboramos algumas dicas para auxiliá-los no estabelecimento de uma
rotina de estudos favorável a esse tempo.

ROTINA DE ESTUDOS

1) Organizando uma rotina de estudos
Estudar sozinho exige organização e autodeterminação. Para auxiliá-los nesse desafio, seguem,
abaixo, algumas dicas básicas para apoiá-los no estabelecimento de uma rotina de estudos, tão necessária
nesse momento de isolamento social:


Acessar os conteúdos relacionados pela Secretaria de Estado da Educação para acesso online,

criando um cronograma de estudos para aquilo que é próprio à sua série e objetivos;


Definir um mesmo horário para estudar todos os dias;



Encontrar um local tranquilo em sua casa para estudar;



Manter uma e rotina de estudos e leitura;



Traçar metas diárias de estudos ou atividades de lazer educativo;
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Realizar atividades de lazer educativo: jogos, atividades artísticas e culturais que, ao mesmo

tempo em que divertem, contribuem para a sua formação educacional;


Manter atitudes de autoavaliação, para compreender se está sendo possível concluir o que

vocês estabeleceram como meta.

2) Leituras de estudo
Além do conteúdo online indicados pela SED para esse tempo de recesso escolar, sugerimos,
conforme acima, que mantenham uma rotina de leituras de estudo. Para tanto, separamos algumas dicas de
como aproveitar melhor essa atividade:


Qual é o meu objetivo ao ler esse texto?



Identificar a origem do texto: quem é o seu autor? Esse texto foi escrito em qual espaço e

tempo? O texto é atual? Está publicado ou é um texto de circulação em aplicativos de
comunicação?


Identificar o que o autor pretendeu com o texto (relatar um fato, explicar um conceito ou um

fenômeno, discutir uma questão polêmica etc.);


Reconhecer o gênero do texto para poder antecipar o tipo de informação que poderemos

encontrar;


Grifar e anotar na margem do texto as partes mais importantes, tendo em vista a reflexão

sobre o conteúdo;


Registrar as informações mais importantes do texto lido de alguma forma: fazendo um

esquema, um desenho, um mapa conceitual, um resumo discursivo, um resumo em tópicos, um
quadro comparativo etc.

3) Pesquisas na internet



Priorizem os conteúdos selecionados pela SED ou por seus professores. A internet é uma

ótima aliada, mas é necessário filtrar informações de qualidade e de sites confiáveis;


Em pesquisas na internet: atenção às aspas. Elas ajudam a restringir o leque da sua

investigação, fazendo com que o buscador não busque cada uma das palavras separadamente, indo,
assim, direto à temática escolhida;


Checar sempre as informações em mais de uma fonte e compará-las.
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4) Organizando e checando informações
A tabela abaixo pode auxiliá-los a organizar as informações levantadas em pesquisas na internet,
leituras de estudo ou ambos:

(INSTITUTO AYRTON SENNA. Estudos Orientados 1º ano / 1º sem – Pág. 29)

A partir das informações selecionadas, vocês podem construir quadros comparativos, mostrando
diferentes perspectivas acerca da questão estudada. A ideia é apresentar, de forma resumida e simplificada,
as diferenças entre duas ou mais concepções:
TEXTO X / JORNAL X
Argumentos:

TEXTO Y / JORNAL Y
Argumentos:

Essas são dicas importantes, também, para que vocês registrem e analisem as informações do
cenário atual do Estado de Santa Catarina! As práticas aqui listadas permitirão comparar os textos de
diferentes jornais ou revistas, índices, gráficos e tabelas apresentados nos diferentes canais de comunicação,
entre outros. Isso poderá auxiliá-los, inclusive, a filtrar as famosas fake news e deixar que circulem, em suas
residências, apenas informações com alto grau de confiabilidade!
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Conforme vocês receberem ou encontrarem novas informações, vocês podem construir novos
quadros, refutar argumentos e construir uma visão própria sobre os diferentes assuntos! Lembrem-se que, no
retorno à escola, vocês precisarão estar bem informados. Ademais, nos próximos anos, muitíssimo
provavelmente, questões como a que estamos vivenciando serão pauta do ENEM e de outras grandes
avaliações!
Para aprimorar o desenvolvimento de aprendizagens, outras formas de organização e gestão do
tempo podem ser desenhadas por vocês. Os procedimentos de estudo (como grifos e elaboração de esquemas
e quadros comparativos), o recurso aos gêneros de apoio à compreensão (como resumos e resenhas), as
estratégias de busca por conteúdos na internet e a preparação para o ENEM são algumas sugestões. Trata-se
de atividades que podem contribuir diretamente para o modo como os jovens estudam e aprendem,
ajudando-os a desenvolver e aperfeiçoar habilidades importantes para sua autonomia diante do
conhecimento.
Lembramos que a 3ª série do Ensino Médio está voltada, particularmente, para a preparação do
ENEM e de vestibulares diversos, assim:
- É muito importante fazer um estudo minucioso das provas anteriores do ENEM.
- Estudar as matrizes de referência do ENEM.
- Realizar simulados ENEM, os quais estão disponíveis em vários sites na internet.
- Assistir telejornais para relacionar possíveis questões de atualidade a serem abordadas na prova.
- Fazer e refazer simulados, pesquisando os assuntos os quais ainda não foram abordados e estudados em
salas de aulas.

Apresentamos, também, orientações quanto à Redação:

- Lembrem que o texto demandado é de caráter dissertativo-argumentativo.
- É muito importante pesquisar as propostas de redações já feitas em provas anteriores.
- Pesquisem e leiam as redações nota 1000, disponíveis na internet, e observem a estrutura de construção do
texto.
- Estejam informados dos debates atuais como pandemias, violência contra a mulher, questões de gênero,
direitos humanos, entre outros.
- Por fim, leia, leia e leia. Façam rascunhos. Escrevam bastante, sempre organizando suas ideias e dentro do
número mínimo de linhas.
- Muito importante: compartilhem suas redações com seus familiares. Peçam opiniões críticas e sugestões.
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Apresentamos, a seguir, propostas de atividades para elaboração de redação:
Atividade 1:
“Mergulho nos acontecimentos”
Resumo: Após escolher uma temática de relevância na atualidade, você poderá fazer um exercício
argumentativo, a partir da análise de diversos materiais pesquisados, você deve identificar os principais
argumentos e pontos de vista que versam sobre a problemática escolhida e elaborar um posicionamento.
Objetivos: Promover um exercício de identificação e análise de argumentos e pontos de vista, a
partir de um tema escolhido por você.

Atividade 2
“Caneta e papel: é hora de redação”

Esse exercício tem como objetivo dar subsídios para a reflexão sobre os pontos de vista levantados e, dessa
maneira, auxilia na elaboração de argumentos para apresentar e defender o próprio ponto de vista em uma
redação similar às propostas pelo Enem.
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Apresentamos nesse espaço algumas sugestões importantes para a organização de seus estudos nesse novo tempo, o do
distanciamento social, que o mundo está vivendo. Aproveitem, então, essas dicas e se organizem para aproveitar essa
‘quarentena’ construindo um percurso formativo que os levem a aprendizagens significativas, que poderão ser
compartilhadas com seus professores e colegas no retorno à escola!
Por ora, fiquem em casa e façam a diferença!
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