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QUERIDO(A) ALUNO(A),
Para ajudá-lo(a) a se organizar em casa, é muito importante o hábito
de estudo para que você possa realizar as atividades e exercícios
indicados, reforçando sua aprendizagem e percebendo quais são as
suas dúvidas, as quais devem ser solucionadas durante as aulas com
seus professores.
Dessa forma, você estará mais seguro(a) e confiante para participar das
aulas e aprender novos conhecimentos.
Os bons hábitos de estudos tornam sua vida de aluno muito mais fácil.
Você é capaz!
Equipe do SOE
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• Procure se organizar da melhor maneira possível;
• Fique atento(a) ao seu horário de aula, pontualidade gera menos
ansiedade;
• Deixe seu material organizado assim que acabar a tarefa de casa;
• Preste atenção às explicações e interações dos professores:
pergunte, questione e argumente;
• Nunca leia um texto somente uma vez: quanto mais lemos, mais
compreendemos;
• Ao ler, sublinhe as ideias principais;
• Tenha um caderno para registrar seus estudos diários, aquilo que
considerar mais importante. Essa atitude o(a) ajudará muito nas
avaliações;
• Não decoramos, aprendemos. Para aprender, precisamos pensar,
fazer as atividades e corrigí-las;
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• Preste atenção às falas e intervenções dos colegas. A aprendizagem
também acontece quando interagimos e sabemos ouvir;
• Organize seu tempo. Você precisa se alimentar, dormir bem, se
divertir, conviver com seus familiares, assistir e participar das aulas
e manter seu caderno de estudos atualizado. Isso não é tão difícil
quando se tem 24 horas;
• Procure ler. Escolha o que mais lhe interessa e esteja pronto(a) para
conhecer diferentes tipos de texto;
• Faça releitura de tudo o que você escrever. Estamos aprendendo,
construindo nosso conhecimento;
• Pesquise, seja curioso(a), traga suas descobertas para serem
discutidas em sala de aula;
• Entregue suas tarefas com pontualidade;
• Desenvolva suas Atividades e Avaliações com seriedade, atenção e
capricho.
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JOGOS E APRENDIZAGEM
Com o uso de jogos, você também aprende!
Veja algumas sugestões de jogos para brincar com a família:

Wordwall
EFuturo
Ah kahoot
Escola Games
IXL
Conte conosco! Quando precisar, estaremos à disposição
para ajudá-lo (a) na sala SOE.
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