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Querido(a) aluno(a),

Inicia-se uma nova etapa da sua vida escolar.

A preparação para o PISM ll pode fazer toda a diferença na 
conquista do seu objetivo.

Agora você sabe que sua trajetória para o futuro precisa de 
dedicação, vontade e, o mais importante, muito estudo. Estudar 
sozinho(a) é fundamental para a aprendizagem.

Seus desafios são grandes e nós da esquipe do SOE estamos 
prontas  para  auxiliá-lo(a)  sempre  que necessário.

Lembre-se: organização é a palavra-chave.

Desejamos a você um excelente ano, cheio de alegrias e de 
conquistas.
 
Você é capaz!
Equipe do SOE
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ORGANIZAÇÃO | METAS | HORÁRIO DE ESTUDO

O diferencial para um bom aproveitamento é saber organizar seu 
tempo!

Organize sua rotina e estabeleça metas para o estudo diário.

COMO? 
 
Portal Edros: seu material Poliedro disponibiliza essa ferramenta para 
você se organizar, montar seu horário, criar sua agenda. Nele você 
também encontra seu horário de aulas.

portal.p4ed.com

https://portal.p4ed.com/
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SEU CELULAR PODERÁ AJUDAR!
BAIXE APPS AGORA MESMO!

Studying: O aplicativo possibilita a montagem de cronograma 
de estudo, ajuda no cumprimento de metas e oferece estatísticas 
semanais e mensais de rendimento. Você ainda poderá conquistar 
medalhas e passar de faixas, simulando conquistas de artes marciais.

“Organizar o tempo é tão importante quanto qualquer
outro tipo de providência para aprender mais”
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NA ESCOLA:

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

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

Antes de começar a estudar:

Escolha um lugar calmo, claro e bem ventilado  para  estudar.  Procure 
deixar objetos que desviem a sua atenção  longe  do  ambiente  de 
estudo.

Organize os materiais que serão utilizados.

Celular e computador no tempo de estudo são ferramentas e não 
lazer.

Música? Só se não for atrapalhar!
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COMO?

Evite  as  “desculpas”  para  fugir  do  estudo!  Prepare  seu  kit 
sobrevivência: tenha por perto um copo de água ou suco, uma fruta, 
um sanduíche ou pacote de biscoitos, etc.

Estabeleça suas metas: por exemplo, ler os capítulos trabalhados no 
dia e fazer todos os execícios. As metas o(a) ajudarão a manter um 
foco.

DICA:

Se estiver com sono, lave o rosto com água fria ou suba uma  escada 
para acelerar um pouquinho o coração.
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COMECE!

Procrastinar é jogar seu tempo fora! Assente-se na cadeira e 
comece!

AppBlock: está difícil largar o celular? Esse aplicativo bloqueia o seu 
acesso a outros apps, auxiliando-o a manter o foco. 

Comece lendo a parte teórica. Se der um soninho, leia em voz alta 
para se concentrar melhor. Atenção: grife as ideias mais importantes.

Precisa de mais explicação? Acesse o Mecflix, uma plataforma de 
videoaulas gratuitas. Cadastre-se e reforce seus estudos!

mecflix.mec.gov.br

http://mecflix.mec.gov.br
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COMECE!

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

Escreva! Escrever é fundamental para organizar e fixar o conteúdo em 
sua mente.  Faça resumos, esquemas, mapas mentais ou qualquer 
estratégia à qual você se adapte melhor.

Evernote: Tenha suas anotações no seu celular! Neste app, você 
poderá criar cadernos para fazer anotações, tirar fotos de documentos 
para arquivá-los relacionando-os a algum conteúdo, além de salvar 
textos, links e arquivos da internet que se relacionam com seus 
estudos. 
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FAÇA EXERCÍCIOS!

Você conhece algum concertista que apenas lê livros e revistas 
sobre um instrumento musical e não pratica a música com seus 
instrumentos antes de um concerto? Obviamente, todas as pessoas 
que tocam algum instrumento musical praticam muito. Assim também 
é com os estudos! Somente ler e escrever não o(a) farão aprender. 
É preciso colocar o conhecimento em prática! Fazer exercícios é 
fundamental.

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

FAÇA EXERCÍCIOS! 

Confira o gabarito a cada exercício feito. Caso sua resposta esteja 
incorreta: acesse o Portal Edros e busque os exercícios resolvidos e 
comentados.

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

Marque as atividade que você teve dúvidas com cor diferente ou 
crie uma legenda, como: fácil, mais difícil, não consegui, voltar, mais 
atenção, cuidado, etc.

APROFUNDE-SE E TESTE SEUS CONHECIMENTOS!

Estuda.com: Baixe esse app e tenha acesso a um banco de questões 
objetivas. Você pode fazer algumas questões para praticar ou criar seu 
próprio simulado e treinar com provas anteriores. Além disso, você e 
seus colegas podem participar de um campeonato e, ao final, cada 
um tem acesso ao seu percentual de aproveitamento, sua colocação 
no ranking da disputa, seu número de acertos e erros e o tempo gasto 
para fazer as questões.
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AMPLIE SEUS ESTUDOS COM APPS 

Passei direto: esse app funciona como uma rede social dos estudos, 
no qual pode seguir as disciplinas e buscar pelos conteúdos. Você terá 
acesso a vários tipos de materiais escritos e videoaulas, inclusive listas 
de exercícios comentados. Siga as disciplinas da sua série e aprofunde-
se mais em seus estudos.

Issuu: essa plataforma disponibiliza vários livros e revistas para você ler 
na tela. Amplie seus estudos, estude onde estiver.

Seja bixo: esse app tem várias dicas para estudantes e vestibulandos, 
além de disponibilizar simulados e guia de profissões. Um site bastante 
completo: sejabixo.com.br

Descomplica: com vários anos de experiência em preparação para 
vestibulares, o Descomplica auxiliará bastante nos seus estudos. Nesse 
site você encontrará conteúdos, banco de questões, dicas de redação, 
divulgação de vestibulares, atualidades, entre outros. Aproveite para 
aprofundar seus estudos com este site: descomplica.com.br

http://sejabixo.com.br 
https://descomplica.com.br
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AMPLIE SEUS ESTUDOS COM APPS 

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

LookBio: auxilia no estudo da Biologia.

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

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

O Enem está cada vez mais perto de você. Uma boa Redação é 
fundamental para seu resultado. Por isso, ela é importante.

Pratique o hábito de escrever. Quanto mais redações você construir, 
maiores as suas possibilidades de escrever um bom texto no Enem.

Para escrever bem é importante ler e praticar. Só se aprende a escrever 
escrevendo!

Produza as redações manuscritas propostas pela sua professor. Além 
de valer nota, você poderá treinar sua escrita e se preparar melhor.
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Você também deverá fazer as redações do Portal Redação Nota 
1000. Não perca a oportunidade de trabalhar com outros temas e de 
ter suas redações corrigidas por uma banca que não o(a) conhece.

redacaonota1000.com.br

portal.p4ed.com

PARA AMPLIAR SUA CAPACIDADE DE ESCRITA:

Periodicamente,  o  Poliedro disponibiliza um tema de redação. Vale a 
pena ler e se atualizar!

Além de jornais e revistas, você também poderá acessar o site Guia do 
Estudante e se aprofundar em temas atuais. 
O site reúne notícias atuais e importantes.

guiadoestudante.abril.com.br

http://mecflix.mec.gov.br
https://portal.p4ed.com/
https://guiadoestudante.abril.com.br/atualidades/


15

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.
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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, leia e  releia,  pensando sempre   
que   escrevemos   para   um   leitor,   muitas   vezes desconhecido. 
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DEIXE A ANSIEDADE DE LADO:

 Se você 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.

MAIS DICAS PARA VOCÊ!

Dormir é importante. Tenha hora para dormir. É durante o sono que o 
cérebro armazena na memória o que aprendemos durante o dia.

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.

BONS ESTUDOS!
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