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Querido(a) aluno(a),

Você já deve ter percebido que, nessa fase dos seus estudos, 
precisará se dedicar mais para encarar dois dos maiores 
desafios aos estudantes: o PISM e o ENEM.

Para isso, é fundamental estudar sozinho(a).

É necessário que você tenha muita vontade, esforço e 
organização para vencer.

Vamos ajudá-lo(a) a viver esse desafio, tornando-o mais leve e 
produtivo. Preparamos algumas estratégias e dicas importantes 
que o(a) ajudarão a se organizar mais na hora de estudar.

Desejamos a você um excelente ano, cheio sucesso e de 
conquistas, e nos colocamos à disposição sempre que você 
precisar.
 
Você é capaz!
Equipe do SOE
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ORGANIZAÇÃO | ESTUDO | HÁBITO

Você já tem uma meta! Estudar agora não é só para passar de 
ano. 

Novos hábitos vão melhorar seus resultados em tudo. 
Estudar todos os dias faz com que seu cérebro se acostume ao 
constante processamento de informações.

QUEM QUER BONS RESULTADOS FAZ HORÁRIO DE ESTUDO!

“Organizar o tempo é tão importante quanto qualquer outro tipo de 
providência para aprender mais”
(CASTRO, 2015, p. 34).

Com isso, você organizará sua rotina e ficará mais fácil estabelecer 
metas para o estudo diário.

Você perceberá que seus dias renderão mais e conseguirá cumprir sua 
rotina de estudo.
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ORGANIZAÇÃO E FOCO:

Para estudar é preciso ter foco. Sem concentração, a mente não 
consegue absorver o conteúdo, e o estudo passa a ser enfadonho por 
render pouco. Por isso é preciso acabar com tudo o que pode distrair 
você.

DICA:
Faça uma lista daquilo que é urgente e o que é importante nessa etapa 
de estudo.
Se você não cumpre o que está na lista, o resultado pode não ser 
bom. Estabeleça metas diárias.
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COMO?

1- Baseie-se no seu horário de aulas, pois é fundamental rever a 
matéria do dia. Com o conteúdo fresco na cabeça, ao reler e fazer 
exercícios, a chance de memorizar a matéria é grande.

2- Após o almoço, descanse por, no máximo, 30 minutos. Em seguida, 
estabeleça horário de início e término, calculando o tempo que você 
gasta para cada conteúdo.

3- Avalie seu prazo de concentração e faça pequenos intervalos entre 
as disciplinas. É importante refrescar a mente, alimentar-se ou mesmo 
descansar um pouquinho nesse período para que o cérebro consiga 
trabalhar melhor.

4- Coloque as disciplinas em que você tem dificuldade em primeiro 
lugar.

5- Mescle disciplinas das diversas áreas do conhecimento. Cada área 
é trabalhada em regiões diferentes do cérebro. Assim, enquanto você 
estuda uma disciplina, a região do cérebro responsável por outra área 
estará descansando. Você renderá mais.
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COMO?

6- Não se esqueça de colocar, em seu horário, as atividades 
extraescolares que desenvolve durante a semana. Reserve tempo para 
elas e calcule o tempo de que precisa para se organizar, sem deixar 
nenhuma disciplina de lado.

7- O Portal Edros (Poliedro) tem a ferramenta para o(a) auxiliar na 
montagem do horário de estudo. A sua orientadora educacional 
também pode ajudá-lo(a).

portal.p4ed.com

https://portal.p4ed.com
https://portal.p4ed.com


7

ESPAÇO DE ESTUDOS:

O computador e o celular deverão ser utilizados somente para 
estudar. As suas escolhas o(a) levarão ao sucesso ou ao fracasso. Só 
depende de você! 

Em cima da mesa é necessário ter um caderno para anotações. 
Escrever pontencializa a sua aprendizagem.

Use marcadores de páginas para os livros.

Esteja confortável. Mantenha a postura ereta. 
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ESPAÇO DE ESTUDOS:

Nunca estude na cama! Além de provocar problemas na
coluna, estudar na cama é procurar um soninho na hora errada.

O ideal é criar um espaço só para estudar: pode ser uma escrivaninha 
ou uma mesa com uma boa iluminação.

Tire da sua frente tudo o que pode distrair você.

Tenha em mãos todo o material de que você precisará para estudar: 
livros, cadernos, lápis, canetas, borracha, dicionário,
Atlas, garrafinha d’água, etc.

Coloque um despertador para não perder a hora de início após seu 
descanso. 
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DICA:

Antes de iniciar os estudos e as provas, respire fundo! Inspire pelo nariz 
e solte lentamente pela boca. Repita esse tipo de respiração mais ou 
menos umas cinco vezes. Você oxigenará seu cérebro e conseguirá 
uma maior concentração.

Durante os estudos, se perder a concentração, faça essa 
mesma respiração. Com o tempo, você se manterá mais tempo 
concentrado(a).
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COMO ESTUDAR COM O MATERIAL POLIEDRO: 

1- Preste atenção nas explicações do professor. Não entender o 
que é explicado por ele faz você “agarrar”.

2- Anote os comentários do professor durante as aulas. Você evita o 
sono e resume o conteúdo para se lembrar das explicações quando 
for estudar.

3- Não use calculadora. Você precisa se acostumar a fazer contas 
sem o uso dessa ferramenta já que não poderá contar com ela nas 
avaliações.

4- Reveja toda a parte teórica. Leia os textos do seu livro e, com 
uma caneta marca-texto, destaque os pontos mais importantes.

5- Hora de escrever. Para estudar, não basta “dar uma lidinha” na 
matéria. É fundamental escrever enquanto estuda, pois a escrita 
organiza o pensamento e ajuda a fixar a matéria (CASTRO, 2011). 
Além disso, na hora de fazer uma revisão para a prova, você terá os 
conteúdos mais sintetizados.
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COMO ESTUDAR COM O MATERIAL POLIEDRO: 

6- Escreva sempre! Separe um caderno só para seus estudos em 
casa. Você pode optar por fazer resenhas, esquemas, fichamentos 
ou mapas mentais. Faça a escolha que mais combine com você. Aos 
poucos descobrirá qual a melhor maneira de aprender.

7- Se tiver alguma dúvida, procure videoaulas disponíveis no material 
Poliedro e tente esclarecê-las. Outra explicação pode ajudá-lo(a) na 
sua dúvida. No Portal Edros você também terá acesso a exercícios 
resolvidos e comentados. Se a dúvida permanecer, recorra ao seu 
professor na aula seguinte.
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COMO ESTUDAR COM O MATERIAL POLIEDRO: 

8- Ao final do capítulo, faça uma releitura dos pontos destacados.

9- Resolva as questões da seção Consolidando Saberes.
Caso seu(sua) professor(a) tenha destacado alguns, inicie por eles. Para 
aprofundar seu conhecimento, tente resolver a Questão Superação.

10- Confira o gabarito a cada exercício feito. Caso sua resposta 
esteja incorreta, acesse o Portal Edros e busque os exercícios 
resolvidos e comentados.
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LEITURA E ESCRITA: 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.



14

LEITURA E ESCRITA: 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 podem 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, 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 e leia, releia, pensando sempre 
que escrevemos para um leitor, muitas vezes desconhecido. 
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NEM SÓ DE ESTUDO VIVE O ADOLESCENTE.

Beba água!
O seu cérebro precisa de hidratação para trabalhar bem.

Esporte
A prática de exercícios físicos libera hormônios no
organismo que auxiliam o metabolismo e relaxam a mente.
Busque praticar algum exercício físico,
de preferência, após o seu horário de estudos.

Programe-se!
Deixe um tempo livre para momentos de lazer.
Quem se organiza consegue fazer o que gosta e o que precisa.

Alimentação
Uma alimentação saudável é muito importante para a aprendizagem.

Descanse! 
O nosso corpo precisa recarregar as energias.
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DEIXE A ANSIEDADE DE LADO:

 Se você cumprir tudo o que conversamos aqui, ou seja, 
 conseguir se organizar e estudar os conteúdos necessários 
 para a prova, não há o que temer. É natural ficar ansioso(a), mas, se 
você se preparou adequadamente, tenha a consciência tranquila para 
fazer a prova. A ansiedade pode gerar o famoso “branco”, mas isso 
pode ser controlado.
 
DICA!
O estudo é uma questão de hábito, e você mesmo(a) deverá descobrir 
qual é a sua melhor maneira de estudar, ou seja, a dinâmica que o(a) 
levará a um estudo mais proveitoso.
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SUGESTÕES TECNOLÓGICAS QUE FACILITARÃO SUA 
APRENDIZAGEM.

A educação é rodeada de ferramentas que ajudam a melhorar a 
aprendizagem. 

A internet é um ambiente muito acessível e recebe conteúdo de todos 
os lugares. Nem todas as fontes são confiáveis, mas existem muitos 
sites e apps válidos para os estudantes aproveitarem.

Para que você faça bom uso do tempo gasto enquanto está 
conectado(a), confira algumas dicas que farão você obter muitos 
conhecimentos novos:

Formulando (física) e Física interativa: auxiliam na compreensão da 
matéria e disponibilizam exercícios.

AppBlock: esse aplicativo bloqueia o seu acesso a outros apps, 
auxiliando-o(a) a manter o foco. 

LookBio: auxilia no estudo da Biologia.
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SUGESTÕES TECNOLÓGICAS QUE FACILITARÃO SUA 
APRENDIZAGEM.

Química Completa (Professor Xandão): esse app é um material 
de química bastante completo, tanto na parte teórica, quanto 
em exercícios de fixação, inclusive com exercícios resolvidos e 
comentados.

Math You / Maths Formula: auxilia no estudo da matemática.

Flip: nesse aplicativo, você pode estruturar um horário de estudo, 
estabelecer metas diárias, controlar seu tempo de foco e programar 
um calendário de estudo. Como retorno, você consegue estatísticas 
sobre o seu rendimento, conceitos e percentual de realização de 
tarefas.
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BONS ESTUDOS! BUSQUE MAIS EM:

academia.com.br

sistemapoliedro.com.br

portal.p4ed.com
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