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QUERIDO(A) ALUNO(A),

O material da Coleção Callis, do Sistema de Ensino Poliedro, aproxima 
o(a) aluno(a) de seus conhecimentos prévios, do trabalho conjunto 
das disciplinas escolares, do aprofundamento do conhecimento a 
cada ano (ensino em espiral) e promove a formação de um(a) aluno(a) 
questionador(a) e autônomo(a).

Como ter motivação para estudar? Como manter o foco nos estudos? 
Essas são perguntas que fazemos a nós mesmos, com o intuito de 
tentar descobrir uma maneira para sempre continuarmos seguindo em 
frente.

Busque inovar o seu estudo! Estudar requer disciplina e compromisso 
com os estudos e, principalmente, com você!

Assim, estudar só pode ser uma tarefa muito agradável, dependendo 
de como você vai administrar o seu tempo, com responsabilidade e 
comprometimento.

Desejamos que você aproveite muito este ano!
 
Você é capaz!
Equipe do SOE
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COMO DESENVOLVER A AUTONOMIA NOS ESTUDOS:

• Organize-se! Separe todo o material que você precisará para os 
estudos do dia.

• Não deixe os exercícios de lado, pois eles são importantes para 
reforçar o que foi ensinado.

• Obtenha uma rotina! Ter disciplina, horário e compromisso com suas 
atividades lhe ajudará a chegar aonde almeja.

• Crie um cronograma de estudos a cumprir.

• Mantenha sempre próxima a você uma garrafa de água. Beber água 
ajuda a melhorar o desempenho cognitivo.

• Sua dedicação, seu sucesso!

“SUCESSO  é o acumulo de pequenos esforços, repetidos dia a dia”.  
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DEVER DE CASA

É fundamental entender a importância da lição de casa já que se trata 
de uma parte significativa do processo de aprendizagem escolar.

Os deveres são uma oportunidade de aprendizagem, 
autoconhecimento, reflexão, expressão e crescimento do(a) aluno(a). 

Fazer as atividades para casa é uma forma de rever o 
conteúdo e verificar se você aprendeu o que foi explicado. Caso 
não tenha compreendido, lembre-se de anotar as suas dúvidas para 
perguntar ao(à) professor(a) na próxima aula.

VOCÊ SABE O QUE É “HÁBITO”?

Hábito pode ser definido como um comportamento que a pessoa 
aprende e repete frequentemente, sem pensar como deve executá-
lo. Assim, o cérebro tenta transformar toda rotina em hábito (como 
escovar os dentes, pentear os cabelos, amarrar o cadarço).

PENSE: quando você faz do estudo um hábito, ele passa a ocorrer de 
maneira automática.
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TEMPO É UMA QUESTÃO DE ORGANIZAÇÃO.
ENTÃO VAMOS NOS ORGANIZAR?

• Não coma enquanto estuda. 
A comida é uma grande distração.

• Não estude em frente à televisão.
Ela irá te distrair.

• Não estude na cama.
Seu inconsciente irá associar sua cama a dormir, você estará 
mais propenso a cochilar do que estudar.

• Você aprende mais quando estuda aos poucos.
Não tente aprender tudo de uma vez.

• Estude sempre no mesmo local.
Isso irá ajudá-lo a manter a concentração e reforçar o seu hábito 
de estudo.

• Mantenha seus objetivos em vista.
Isso vai refrescar seu interesse em aprender o conteúdo e 
ajudar no seu sucesso.
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TEMPO É UMA QUESTÃO DE ORGANIZAÇÃO.
ENTÃO VAMOS NOS ORGANIZAR?

• Reserve um horário para estudar todos os dias.
Isso reforça o seu hábito e ajuda a criar um rítmo.

• Seja realista.
Crie um cronograma que você realmente irá seguir.

• Faça uma revisão de cada capítulo que você terminar.
Revisando um pouco de cada vez a informação fica sempre 
fresca em sua mente.

• Áudios são ótimas formas de estudo.
Eles permitem que você estude em qualquer lugar.

• Nunca deixe para trás uma palavra que você não
entendeu no livro.
Pergunte ao professor, a um colega ou pesquise na internet.

• Estudar na última hora é uma ótima maneira de
conseguir péssimos resultados.
Não espere reter qualquer informação no último minuto.

Fonte: estudareaprender.com

http://estudareaprender.com
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A TECNOLOGIA A SEU FAVOR. 
COMO USÁ-LA?

Duolingo: ferramenta considerada uma das melhores 
plataformas para estudar inglês online. O usuário tem acesso 
a lições que são separadas por categorias, como saudações, 
comida e animais, além das tarefas individuais e testes mais 
avançados.

O aplicativo é interativo e de fácil compreensão, o que facilita 
o aprendizado. Ao longo dos estudos, você precisa responder a 
breves perguntas que aparecem em sua tela, que funcionam 
como uma avaliação dos conhecimentos. Disponível para os 
sistemas Android, IOS e Windows Phone.

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. Possibilita às crianças e aos jovens 
tornarem-se cidadãos atuantes e transformadores da realidade 
em prol de um mundo melhor.
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A TECNOLOGIA A SEU FAVOR. 
COMO USÁ-LA?

Quiz de Português: aplicativo para ajudar no estudo da Língua 
Portuguesa.

Rei da Matemática: ferramenta que auxiliará nos estudos de 
Matemática.

Evernote: neste app você poderá criar cadernos para fazer anotações, 
tirar fotos de documentos para arquivá-los, relacionando-os a algum 
conteúdo, além salvar textos, links e arquivos da internet que se 
relacionam com seus estudos. É um aplicativo prático que o(a) ajuda a 
registrar e organizar seu material de estudo.
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DICAS:

Calendário: esteja sempre atento(a) ao calendário. As datas 
das avaliações e de atividades avaliativas estarão anotadas 
nele. Deixe anexada, em lugar  de acesso frequente, a circular 
com o calendário do trimestre das avaliações. Assim, você se 
organizará melhor! O mesmo, será encaminhado no início de 
cada etapa ao responsável pedagógico, por email.

Videoaula: no youtube procure o canal TV Poliedro e 
inscreva-se.

youtube.com/TVPoliedro

Lembre-se: o hábito de estudo torna a sua vida de estudante muito 
mais fácil!

BONS ESTUDOS!

https://www.youtube.com/TVPoliedro
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