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QUERIDO(A) ALUNO(A),

Chegar ao último ano do Ensino Fundamental é atravessar
uma ponte que o(a) levará para uma nova fase da vida.

Você aprendeu muitas coisas e construirá ainda mais. Nesta etapa dos 
estudos, é fundamental  compreender  que
 a  aprendizagem  é  um  processo necessário para a vida
e não só uma exigência da escola. 

Portanto, seu ritmo de estudos será diferente dos anos anteriores. 
Você terminará esta etapa pronto para
chegar ao Ensino Médio.

Desejamos a você um ano de sucesso com muita alegria
e realizações.

Continue sempre contando conosco.
 
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 protagonista da sua própria vida.

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

• Acredite em você!
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ANTES DE COMEÇAR…

Descanso:  após as aulas, descanse por, no máximo, 30 minutos.  Isso  
ajuda  a  recarregar  as  energias,  e  você renderá mais.

Organização: procure um local apropriado para estudar. Pode ser 
uma mesa ou escrivaninha. Nunca estude na cama, pois, além de 
prejudicar a postura, pode dar aquele soninho!

Materiais:  deixe todos os materiais à mão, para evitar de ficar se 
levantando a todo momento.

• Use blocos de notas autoadesivas para anotações 
importantes!

• Use  canetas  marca- textos  para  destacar o que é mais 
importante.



5

HORÁRIO DE ESTUDO

No Portal Edros você disponibiliza seu horário de aula e as 
ferramentas  para  montar  seu  cronograma  de  estudos.  Sua 
Orientadora Educacional também pode ajudá-lo(a).

portal.p4ed.com
Organize uma tabela com os horários e as disciplinas que você 
estudará em cada dia da semana. Comece com as disciplinas em 
que você tem mais dificuldade e intercale com outras áreas do 
conhecimento.

#FICADICA!
É muito importante incluir o momento do estudo e do dever de casa 
na sua rotina.
O dever é apoio ao processo que acontece em sala de aula.
Após rever o conteúdo, faça os deveres do dia. Estudar é uma coisa, 
fazer dever é outra. O dever de casa é fundamental para fixar os 
conteúdos.

Estude diariamente, no mínimo, duas horas e meia. 
Não deixe a matéria acumular. Estudar todos os dias é lei!

https://portal.p4ed.com
https://portal.p4ed.com
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#PARTIUESTUDAR!

Reveja a matéria do dia. Você aprende mais quando estuda aos 
poucos, em vez de tentar aprender tudo de uma vez.

Escreva. Estudar escrevendo é essencial para a organização do 
pensamento e a fixação do conhecimento. Faça registros! Estudar 
somente lendo a matéria nem sempre funciona. 

Faça exercícios. Seus livros disponibilizam uma série de exercícios. 
É muito importante resolvê-los, pois, além de contribuir para a 
construção do conhecimento, esses exercícios o(a) aproximarão do 
Ensino Médio.



7

SUGESTÕES DE APLICATIVOS:

Forest: app que o(a) 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 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!

Exam Time:  aplicativo gratuito que tem como objetivo oferecer 
ferramentas de plano de estudos gratuitas, organização de notas 
e questionários sobre conteúdos de diferentes matérias. Outra 
funcionalidade interessante do app é a possibilidade de discussão de 
ideias e dúvidas em grupo, com outros usuários da plataforma.

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.
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SUGESTÕES DE APLICATIVOS:

Cola Matemática: app com o qual você poderá acompanhar o passo 
a passo na resolução de diversas operações de álgebra e geometria.

Redação Nota 1000: a Plataforma Redação Nota 1000 amplia as 
oportunidades de escrita, aproximando-o(a) ainda mais do Ensino 
Médio. Faça todas as redações da plataforma. 
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LEITURA: A PORTA ABERTA PARA O SABER

1- O prazer da leitura é uma construção que pressupõe  treino,  
capacitação  e acumulação.

2-  O  leitor  é  aquele  que  lê  o  mundo contemporâneo  
criticamente  e  percebe que dentro dele ocorre uma explosão de 
informações difundida não somente pela escrita  e  seus  diferentes  
suportes,  mas também por todos os tipos de mídia.

3- É necessário pesquisar o significado das palavras desconhecidas. 

4- Importante ficar atento ao título e à fonte bibliográfica do texto.

5- Associe o uso de elementos textuais (advérbios, conjunções, 
tempos e modos verbais e outros) ao gênero a que o texto pertence e 
também aos sentidos que eles promovem.

6-  Ler  um  texto  duas  ou  mais  vezes  é  fundamental  para  a 
interpretação: grife a ideia central de cada parágrafo, circule as dúvidas 
referentes ao   vocabulário, crie seu próprio código para discussão e 
questionamentos.
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LEITURA: A PORTA ABERTA PARA O SABER

7- Entender a organização e as relações estabelecidas entre os 
parágrafos que compõem o texto é fundamental para a interpretação 
e para a produção de novos textos.

8- Escrever e ler são bons hábitos que se pode adquirir.

9- Quando se produz um texto, há sempre um interlocutor com quem 
devemos nos preocupar. Portanto, considere: o assunto, o gênero, o 
objetivo, a linguagem, a clareza e a coerência das ideias.

10- A prática da escrita é importantíssima para seu sucesso. Utilize 
sempre a norma culta, a não ser em casos especiais. Rascunhe, 
rabisque, altere, corrija, corte, revise, leia e releia, pensando sempre 
que escrevemos para um leitor, muitas vezes desconhecido.

BONS ESTUDOS!
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