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QUERIDO(A) ALUNO(A),

Nesta etapa de sua vida escolar - o Ensino Fundamental  -
Anos Finais, você perceberá muitas mudanças, entre elas o maior 
número de disciplinas (matérias) e carga horária.  

O seu material, da Coleção Callis, do Sistema de Ensino Poliedro, 
tem como proposta uma aprendizagem iniciada na sala de aula, 
com a explicação do conteúdo pelo professor e a sua participação 
no desenvolvimento das atividades solicitadas. Para ajudá-lo(a) a 
se organizar em casa, é muito importante o hábito de estudo para 
que você possa realizar os exercícios indicados, consolidando sua 
aprendizagem e percebendo quais são suas dúvidas, as quais devem 
ser solucionadas durante as aulas.

Dessa forma, você estará mais seguro e confiante para participar das 
aulas e adquirir novos conhecimentos.
 
Você é capaz!
Equipe do SOE
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COMO DESENVOLVER A AUTONOMIA NOS ESTUDOS:

• Esteja atento(a) ao horário das aulas.

• Antes de começar as aulas, separe todo o material do dia. Deixe-o 
próximo a você para ficar mais organizado.

• Fique atento quanto a sua frequência.

• Traga sempre uma garrafa de água para evitar levantar-se sempre. 

• Tire um tempo do seu intervalo de aula para fazer algo de que goste.

• Não deixe os exercícios de lado, pois eles são importantes para 
reforçar o que foi ensinado. Os deveres ajudam a reforçar o que você 
aprendeu.

• Revise frequentemente a matéria estudada, anote as dúvidas e tire-as 
com o(a) professor(a) na próxima aula.
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• Escolha um lugar claro, silencioso, iluminado e arejado. Nunca 
estude deitado(a)! O soninho pode chegar.

• Fique ligado(a)! Barulhos e ruídos atrapalham a sua concentração.

• Consulte seu material, porque nele você encontra dicas, e
exercícios.

• Esteja sempre atento(a) ao calendário escolar, porque as datas das 
avaliações e trabalhos estarão anotadas nele. 

• No início de cada etapa será encaminhado o calendário escolar para 
o responsável pedagógico por e-mail.

• Sua dedicação, seu sucesso!
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CONSULTE O MATERIAL DE SALA E FIQUE ATENTO(A) AO 
ROTEIRO DE AULAS QUE O(A) PROFESSOR(A) ELABOROU COM A 
TURMA. SIGA TODAS AS ORIENTAÇÕES DO ROTEIRO, POIS ELE É 
FUNDAMENTAL PARA GUIAR SEUS ESTUDOS.
 
No Portal Edros você tem acesso ao seu horário de aulas, pode 
montar sua rotina de estudos, fazer sua agenda e muito mais! Caso 
falte à aula, procure se orientar buscando ajuda de um colega, fazendo 
as anotações do dia e os deveres.

A sua orientadora também pode te ajudar nessa tarefa. Procure sempre 
que precisar!
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Atenção ao Portal Edros. Todas as vezes que o(a) professor(a) postar 
algum material, consulte e realize as atividades propostas.

Anote todas as dúvidas que você tiver, procure seus professores 
e recorra ao Portal Edros. Lá você encontra muitas opções para 
enriquecer e entender os conteúdos.

Faça desenhos e resumos para estimular sua memória e fixar o 
conteúdo. Cada aluno(a) descobre a melhor forma de estudar.

portal.p4ed.com

https://portal.p4ed.com
https://portal.p4ed.com
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DEVER DE CASA

O dever faz parte da rotina de estudos. Por meio dele você revê e 
exercita o que aprendeu durante as aulas, o que o(a) ajudará a fixar
o conhecimento. 
Concentre-se nos deveres de todas as disciplinas.

• Leia atentamente as instruções.
 
• Responda a todas as questões.

• Estude escrevendo,

• Faça resumos da matéria.

Quando você não souber responder a uma questão ou resolver 
um exercício, volte às explicações do livro e do caderno para tentar 
encontrar o caminho. 

Caso, mesmo assim, não consiga responder, escreva qual é a sua 
dúvida e marque o exercício com uma interrogação (?). 

NÃO SE ESQUEÇA DE PERGUNTAR PARA O(A) PROFESSOR(A)!

LEMBRE-SE! ESTUDAR É UMA COISA; FAZER DEVER É OUTRA!
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SUGESTÕES DE APLICATIVOS GRATUITOS DE ORGANIZAÇÃO:

KHAN ACADEMY: aplicativo por meio do qual você pode assistir 
a vídeos sobre o assunto que escolher, além de fazer exercícios, 
acelerando o processo de aprendizagem. 
A maior parte do conteúdo é interativa, o que torna o estudo mais fácil 
e prazeroso e possibilita às crianças e aos jovens tornarem-se cidadãos 
atuantes e transformadores da realidade em prol de um mundo 
melhor.

ACENTUANDO: aplicativo para ajudar no estudo da Língua 
Portuguesa.

TUX MATH: jogo educativo que lhe permite praticar operações 
aritméticas simples, nomeadamente a adição, subtração, multiplicação 
e divisão.

BONS ESTUDOS!

É importante um período de sono igual ou maior que oito horas por 
noite. Quem está com sono não consegue aprender.
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