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Querido(a) aluno(a),

Este ano, você está finalizando sua vida escolar e vai encarar 
importantes desafios, como o PISM III e o Enem. Em ano de 
vestibular, é preciso mais do que bons professores e um material 
didático de qualidade. Para aprender é fundamental estudar 
sozinho(a)! Quem não estuda sozinho não fixa a matéria. Por isso, 
você precisará se dedicar mais!
Primeiramente é necessário ter calma: tentar aprender muita 
coisa, em pouco tempo, não pode levá-lo(a) ao desespero, pois 
isso só causará estresse negativo e ansiedade, o que, ao invés de 
ajudar, acabará atrapalhando seus estudos.
A responsabilidade é uma grande aliada do(a) vestibulando(a). É 
preciso ser organizado(a) e criar o hábito de estudo. Seu professor 
explica a matéria em sala de aula. O estudo diário auxilia na fixação 
do conteúdo aprendido. Revendo a matéria e fazendo exercícios, 
você memoriza as informações recebidas e tem a oportunidade 
de transformá-las em conhecimento.
Vamos ajudá-lo(a) a viver esta etapa, tornando-a mais leve e 
produtiva. 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 de alegrias e de 
conquistas, e nos colocamos à disposição sempre que precisar.
Um abraço,
Equipe do SOE
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PISM E ENEM: PRECISA TER DÚVIDA?

Você já sabe que as duas avaliações são bem diferentes. No entanto, é 
possível entender os dois exames como complementares, ou seja, um 
não exclui o outro. Se há essas duas portas abertas, por que fechar 
uma delas por conta própria?

Você está indo bem no PISM e quer ter um foco nesse exame? Isso não 
significa que pode “abandonar” o ENEM. Estude, faça exercícios e redações 
e garanta mais uma oportunidade de entrar na universidade.

Lembre-se de que muitas universidades adotam sistema de peso para 
determinadas áreas do conhecimento no Enem de acordo com o curso 
escolhido. Procurar essa informação o(a) ajudará a ter foco.
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PISM E ENEM: PRECISA TER DÚVIDA?

É quase impossível fazer todos os exercícios de todos os livros. Mas 
fique calmo(a)! Você não será o único a não conseguir resolver todos os 
exercícios de todas as disciplinas. Siga as orientações do seu professor, 
cumprindo metas de estudo de acordo com o seu foco.

Estude com responsabilidade, dê o seu máximo, descanse também e 
nunca se culpe, pois, no final, o mais importante é ter a consciência 
tranquila de que você fez tudo o que pôde e torcer para conseguir a 
conquista de uma vaga no curso pretendido.
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VOCÊ JÁ TEM UMA META

Estudar agora não é só para passar de ano. Para conquistar seu espaço 
em uma universidade é preciso organizar sua rotina, fazer planejamentos 
e cumprir um horário de estudo. Vamos lá!

HORÁRIO DE ESTUDO

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. Reserve pelo menos 1 hora e meia na semana para fazer uma redação.

3. 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.
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HORÁRIO DE ESTUDO

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

5. 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.

6. Coloque as disciplinas em que você tem dificuldade em primeiro lugar.

7. 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.

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

 Você pode utilizer várias ferramentas e aplicativos para organiar 
seus estudos e ajudar a cumprir suas metas. Veja alguns exemplos:

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

portal.p4ed.com

https://portal.p4ed.com/
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BAIXE APPS AGORA MESMO!

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.

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.

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 o(a) distrai.

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



9

ESPAÇO DE ESTUDOS:

O computador deverá ser utilizado somente para estudar. Desligue 
as redes  sociais,  jogos  e  o  que  mais possa distraí-lo(a). Celular e 
computador: no tempo de estudo, são ferramentas para serem utilizadas 
para estudo. Não são lazer.

Estude em um local com boa iluminação e tenha por perto todos os 
objetos de que necessita para estudar.

A cadeira  precisa  ser confortável. Mantenha a postura ereta.

Use marcadores de páginas para os livros, pois esses contêm a teoria de 
que você vai precisar.
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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 sempre 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 
seu uso já que não poderá contar com ela nas avaliações.

4. Leia a parte teórica sublinhando, grifando e fazendo suas anotações 
no próprio livro. Você pode utilizar  blocos  de notas  autoadesivas  ou  
seu  caderno  de anotações. 
Mas atenção! Na 3ª série você não terá tempo para fazer resumos. Serão 
necessárias a objetividade e a gestão do tempo.
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COMO ESTUDAR COM O MATERIAL POLIEDRO:

5. O “Box Atenção” retoma os conteúdos mais significativos. Por isso, dê 
especial atenção a ele.

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

mecflix.mec.gov.br

O canal TV Poliedro no YouTube também disponibiliza uma série de 
videoaulas gratuitas e confiáveis. Aproveite.

youtube.com/TVPoliedro

http://mecflix.mec.gov.br
https://www.youtube.com/TVPoliedro
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COMO ESTUDAR COM O MATERIAL POLIEDRO:

7. Faça  exercícios,  principalmente  os  que  foram indicados pelo(a) 
professor(a).

8. Nas disciplinas em que você tem mais dificuldade e/ou são sua 
área específica para o PISM ou de maior peso no Enem, aprofunde-se 
resolvendo as Questões Extras e os exercícios da seção “É assim no 
Enem.”

Lembre-se de que o  Portal  Edros  oferece  alguns  exercícios  resolvidos  
e comentados, o que o(a) ajudará a esclarecer suas dúvidas. 

portal.p4ed.com

https://portal.p4ed.com/
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COMO ESTUDAR COM O MATERIAL POLIEDRO:

9. Não se esqueça de marcar os exercícios que você já resolveu. Isso é 
importante para você ter o controle do que já fez e o que ainda precisa 
fazer. Marque também os exercícios nos quais teve dúvida ou dificuldade.

10. Na oportunidade de um feriado ou durante o recesso de julho, é 
possível tentar fazer mais exercícios para recordar e ter mais segurança 
do conteúdo.

11. Não deixe de rever todas as disciplinas: todas elas são conteúdo 
do PISM e/ou Enem. Se você tiver mais tempo, revise também as matérias 
nas quais você se sente mais seguro. Esse será o seu diferencial com 
relação aos concorrentes.
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AMPLIE SEUS ESTUDOS COM APPS 

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.

Estuda.com: 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.

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.
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AMPLIE SEUS ESTUDOS COM APPS

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

Sejabixo: é um portal que 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

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

LookBio: auxilia no estudo da Biologia.

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

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.

EngVid: aprenda inglês com milhares de videoaulas de professores 
experientes que falam inglês. As aulas abrangem gramática, vocabulário, 
pronúncia e muito mais.

Quiz Up: um jogo de perguntas e respostas, divertido e desafiador que 
tem o melhor dos dois mundos.

DICA:

Descubra quais são as melhores técnicas para você. O mais
importante é ter certeza de que fez de tudo para realizar uma boa prova.
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DICAS PARA MANDAR BEM NA REDAÇÃO:

Atualize-se! É importante estar por dentro do que é discutido no Brasil 
e no mundo e saber discorrer sobre os mais diversos assuntos. Por isso, 
leia bastante, assista aos jornais e às palestras de atualidades oferecidas 
pela escola.

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. Acesse:

guiadoestudante.abril.com.br

A revista “Leia agora”, disponibilizada mensalmente pelo Poliedro, auxilia 
muito, pois compila os principais acontecimentos do Brasil e do Mundo.

Argumente  sempre  respeitando  a  Declaração  Universal  dos Direitos 
Humanos. Portanto, leia a DUDH!

Obedeça  à  estrutura  textual,  ou  seja,  introdução, desenvolvimento 
(argumentação) e conclusão, que deve conter proposta de intervenção.

https://guiadoestudante.abril.com.br/atualidades/
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DICAS PARA MANDAR BEM NA REDAÇÃO:

Pratique a escrita! Você só escreverá bem se escrever bastante. Não 
basta acreditar que seu texto já está bom. É preciso manter uma prática 
constante de escrita para não perder a técnica. Escreva pelo menos uma 
redação por semana.

redacaonota1000.com.br

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

portal.p4ed.com

http://mecflix.mec.gov.br
https://portal.p4ed.com/
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ANSIEDADE? TÔ FORA!

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.

TÉCNICAS DE RELAXAMENTO PRÉ-PROVA:

Respire fundo, inspirando pelo nariz e soltando lentamente pela boca. 
Isso oxigena o cérebro e evita a perda de concentração e de memória.

Na sua imaginação, visite um lugar de que gosta. Preferencialmente um 
local da natureza, como uma cachoeira ou uma praia. Essa pode ser 
uma imagem tranquilizante.
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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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BONS ESTUDOS! BUSQUE MAIS EM:

academia.com.br

sistemapoliedro.com.br

portal.p4ed.com
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