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Querido(a) aluno(a),

No 8º ano, você entendeu que estudar é uma tarefa muito 
importante no seu dia. O Colégio Cristo Redentor – Academia 
de Comércio,  associado ao  material  Poliedro,  busca  ajudá-
lo(a)  a conhecer e desenvolver cada vez mais o seu potencial.

O material que você utiliza aproxima seus conhecimentos 
prévios,  trabalha  em  conjunto  as  disciplinas  escolares  e 
aprofunda o conhecimento a cada ano (ensino em espiral).
Nele você  tem  sugestões,  sites  recomendados,  além  do  
portal Poliedro, que possui muitas novidades.

Mãos à obra!
 
Você é capaz!
Equipe do SOE
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COMO DESENVOLVER A AUTONOMIA NOS ESTUDOS:

• Organize a sua rotina do dia, isso lhe ajudará na execução de todas as 
atividades a serem cumpridas.

• Estabeleça meta de tempo para cada tarefa a ser realizada.

• Descubra como você aprende melhor. Existem 3 tipos de aprendizes: 
visuais,auditivos e cinestésicos.  Qual é o seu tipo? Busque se 
conhecer.

• Tenha uma meta a atingir. Aonde quer chegar?

• Detenha de disciplinas em tudo que propor a fazer. O esforço, o 
compromisso e a sua determinação o/a levarão ao sucesso.

• Seja o(a) protagonista da sua própria vida.

• Pense nisso:  “EU POSSO, EU CONSIGO!”

• Acredite em você!
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ORGANIZAÇÃO:

Primeiramente, organize uma lista das coisas que você  tem  para  
fazer  na  semana.  Isso  ajuda  na organização. Faça um cronograma 
de estudo. Isso lhe ajudará na sua organização.

HORÁRIO DE ESTUDO:

O horário de estudo ajuda a manter a rotina de estudos e
também a desenvolver o hábito de estudar.

No site do Poliedro, você encontra ferramentas para elaborar seu 
horário. Além disso, sua orientadora educacional pode ajudá- lo(a) 
nessa organização.

portal.p4ed.com

https://portal.p4ed.com
https://portal.p4ed.com
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VEJA ALGUNS PASSOS PARA FACILITAR A SUA 
APRENDIZAGEM:

• Estudando todos os dias, você reforça o hábito de estudo e a 
aprendizagem tem muito mais eficácia do que estudar todo o 
conteúdo na véspera da avaliação.

• Observe sua rotina, seu tempo livre e respeite os momentos de 
descanso. Com disciplina, fica mais fácil equilibrar atividade de lazer e 
tempo de estudo.

• Busque as dicas que o seu material didático oferece (sites, exercícios 
extras, videoaulas).

• No Youtube, procure o Canal TV Poliedro, inscreva-se e aproveite 
para assistir às videoaulas disponibilizadas nesse canal.

• Faça desenhos, mapas mentais e resumos para estimular 
sua  memória  a  fixar  melhor  o  conteúdo.  Crie  suas  próprias 
técnicas de estudo!

youtube.com/TVPoliedro

https://www.youtube.com/TVPoliedro
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VOCÊ SABIA?

Estudar escrevendo é essencial para a organização do pensamento e 
a fixação do conhecimento. 

Separe um caderno para os estudos e faça registros! 
Estudar somente lendo a matéria nem sempre funciona.

Tempo de estudo: orientamos o mínimo de duas horas de estudo 
diárias. Você deve organizar o seu horário de estudo com  pequenos  
intervalos  entre  os  conteúdos, a fim de descansar um pouquinho e 
ganhar energia para o próximo conteúdo.

Lembre-se: o estudo é feito no dia a dia, e não na véspera das  
avaliações. Não deixe a matéria acumular.
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SUGESTÕES DE APLICATIVOS:

Matemática (Math Tutorials): é a organização de uma série de 
videoaulas de conteúdos básicos e avançados da disciplina. Baixe o 
app e tenha as explicações à mão. Vale a pena conferir!

Easy Study: é um aplicativo para organizar os estudos, criar um 
planejamento diário, organizar os estudos por seções, matérias ou 
temas. O app possui um sistema de notificações que sempre avisa o 
que e quando você precisa estudar.

Forest: ajudará a parar de ficar olhando as redes sociais durante seus 
estudos. Ele funciona como um jogo cujo objetivo é plantar uma 
floresta: você planta um pequeno arbusto ou uma grande árvore e, 
enquanto você estuda, sua plantinha vai crescendo. Se você quiser 
abrir algum outro aplicativo durante seu tempo de estudo, precisará 
matar sua árvore. Dificilmente você vai querer fazer isso! Baixe o app e 
fuja das distrações!

Khan Academy: é um 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.
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FIQUE ATENTO(A)!

Local de Estudo: Procure um lugar claro, iluminado, arejado; uma 
mesa ou escrivaninha. Nunca estude deitado(a)! Além de ser prejudicial 
para a coluna, pode dar um soninho na hora errada.

Xô, distração: Computador e celular servem para estudar e acessar 
aplicativos que o auxiliam nos estudos.
Na hora de estudar, as redes sociais ficam OFF.

Material:  Para  não  interromper  o momento de concentração, 
organize todo o material necessário para o estudo do dia:  livro  
didático,  dicionário,  jornais  e revistas previamente escolhidos para o 
assunto  a  ser  estudado,  caderno  de anotações,  lápis,  borracha  e  
material para escrita.

Tarefas e estudos: “Se queremos aprender, é preciso estudar mais” 
(Cláudio de Moura Castro). Leia todo o conteúdo diário antes de fazer 
as tarefas passadas. Lembre-se: estudar é uma coisa e fazer dever é 
outra.
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FIQUE ATENTO(A)!

Dúvidas: Não leve dúvidas para casa, elas podem ser a questão da 
avaliação. Além disso, não entender o que é explicado na aula pelo 
professor faz você “agarrar”, ou seja, não progredir nos estudos. Anote 
a sua dúvida e procure sempre o professor.

Sono: Você precisa de, no mínimo, 8 horas de sono durante a noite 
para ter um bom rendimento no outro dia. Se você vai à escola pela 
manhã, 30 minutos após o almoço é o tempo necessário para o 
descanso. Mais que isso compromete o início das tarefas
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EM SALA DE AULA…

Pergunte quando não compreender algo que foi dito. Se perceber 
dificuldades em algum conteúdo, peça ajuda! Seja participativo(a).

“Amigo é para essas coisas”: caso falte à aula, procure um colega para 
saber sobre dever, atividades agendadas, etc.

Calendário:  esteja  sempre  atento(a)  aos trabalhos a serem entregues 
e às atividades agendadas.

Provas: no período de avaliações, faça uma readaptação  dos  seus  
horários  para  esses dias.

Cumprindo  o  seu  horário  de  estudos  durante  a semana, você terá 
tempo de fazer uma revisão em período de avaliações ou quando 
houver necessidade.
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DEVER DE CASA

• O dever estimula seu hábito de responsabilidade.

• A hora do dever é muito importante e ela exige seu esforço e 
dedicação.

• Tenha um horário fixo de acordo com sua rotina durante a 
semana para fazer seu dever.

academia.com.br

sistemapoliedro.com.br

portal.p4ed.com

BONS ESTUDOS!

https://www.academia.com.br
https://sistemapoliedro.com.br
https://portal.p4ed.com
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