
É TEMPO DE APRENDIZAGEM PARA TODOS! 

Desenvolva AUTONOMIA, REPONSABILIDADE e RESILIÊNCIA 

 

Aprenda a organizar sua própria 

ROTINA 
em época de quarentena 

 

 

Plano de Estudos 

É preciso saber de organizar ... 

 

1º  Organize uma AGENDA de estudos 

     O cronograma é útil para você visualizar, estudar as matérias, fazer as tarefas e cumprir prazos. 

 Tem responsabilidades em casa?  
                        (Faça a lista de atividades possíveis) 

 

 Quais os horários das refeições? 

 

Se ligue nos horários!! 

 Horário MATUTINO 

 SIGA o calendário: com as datas, horários e disciplinas. 

Aulas on-line, Plurall e Hangouts 

 

 Horário VESPERTINO 

Tarefas, Revisão, Exercícios e Leitura  



PERSEVERE 

 Acorde do horário habitual 

 Alimente-se de maneira saudável 

 Vista-se adequadamente 

 Organize  e separe os materiais/atividades 

...então se dedique aos estudos... 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2º  Mantenha-se SAUDÁVEL 

É importante se manter saudável,  

alimentando-se e praticando exercícios  

mesmo dentro de casa. 

Use o momento para estreitar os laços FAMILIARES! 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3º  Aproveite para fazer ‘visitas’ VIRTUAIS 
 Post cast  
 Videocasts  

 Aplicativos móbile  
 Dicionários on line 

 Enciclopédias 

 Visitas a Museus (Louvre, Hermitage, Vaticano) 

*Com visitas as obras e explicações dos guias 

 

! ! ! Se comunique ! ! ! 

 
o  Pelas PLATAFORMAS VIRTUAIS disponibilizadas pelo Colégio São Bento 

 

o Interaja com a turma pelos grupos de watts preservando os LAÇOS DE 
AMIZADE!! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



4º  TEMPO : Defina o MELHOR horário de estudos, SEJA DISCIPLINADO 

 
 Elabore/ajuste um horário específico fixo e cotidiano para os estudos 

 

 Verifique quantas aulas e atividades serão realizadas 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5º  ESPAÇO: ORGANIZE um ambiente propício para o aprendizado. 

 

 Um lugar com pouco barulho 

 

 Com conforto básico (uma mesa para apoiar os materiais, uma cadeira) 

 

 Com boa iluminação 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6º  CONTEÚDO: UTILIZE o ANGLO, verifique as aulas e atividades 

 

 Revise o conteúdo 

 

É importante respeitar os intervalos 

 (recreio ou tempo para relaxar) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dicas para GERENCIAR o tempo e a qualidade do seu estudo 

Coloque, com VONTADE e PERSISTÊNCIA seus planos em prática, estude e CONQUISTE 
CONHECIMENTO! 

            Depende de você.... 

 

 

 



         NADA DE Procrastinação! 

1º DIVIDA as disciplinas – de modo que você se sinta motivado a estudar. 

Disciplinas que envolvem cálculo devem ser distribuídas de forma que NÃO 
fiquem concentradas no mesmo dia. 

 

2º EVITE se distrair com assuntos que NÃO dizem respeito à disciplina 
estudada.  

 

3º FAÇA EXERCÍCIOS ao final de conteúdo. 

É a MELHOR forma de memorizar e aprender.  

 

4º BUSQUE INFORMAÇÕES adicionais para completar o material 
disponibilizado. 

 

5º CUMPRA PRAZOS evite o acúmulo de leituras, trabalhos e exercícios. 

 

SEJA FLEXÍVEL! 
 

É possível que você não consiga cumprir 
SEMPRE os horários de forma rigorosa... 

TODOS OS DIAS. 
 

 

BOM ESTUDO!             #fiqueemcasa# 
 



http://mundoeducacao.bol.com.br/ 

www.stoodi.com.br 

http://escolakids.uol.com.br/ 

http://escolagames.com.br/ 

www.jogos360.com.br/ 

https://pt.khanacademy.org/ 
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