
 

 

 
COMO ESTUDAR 

 
 

CAROS ALUNOS 

 

2012 chegou com toda a força.  

Todos vocês já delinearam as suas metas pessoais, as metas dos grupos e esperamos que 2012 seja um ano 

produtivo para todos.  

Ser um bom aluno, aprender bastante, obter bons resultados nas provas e trabalhos, não ficar em 

recuperação e ser aprovado para a série seguinte no final do ano é objetivo de todos. 

Apesar de parecer simples, nem sempre é. Para conseguir alcançar esses objetivos é necessária uma 

correta atitude de estudante. Indispensável disciplina, organização, iniciativa, perseverança frente às 

dificuldades e “estudar” muito! 

Em função disso, no ano passado, elaboramos esse documento no sentido de ajudá-los a estudar. Com a 

proximidade das provas trimestrais, sugerimos uma atenta leitura.  

Estudar!! Isso mesmo!  

Mas, o que é estudar? Chato para uns, fácil para outros, uns dizem que não precisam e vão bem, outros 

dizem que não conseguem nem estudando muito! 

Com certeza, esse material ajudará a todos a melhorar seus rendimentos. 

Vamos lá? 

 

Falamos anteriormente que é necessária uma correta atitude de estudante.  

O estudo começa pela sala de aula e aqui seguem algumas dicas importantes: 

• Mantenha somente o material necessário para aquela aula em cima da carteira. 

• Evite conversar com seus colegas durante as aulas. Bilhetinhos, apesar de não ser uma conversa, 

também devem ser evitados! 

• Durante as explicações, mantenha-se atento e concentrado naquilo que o professor está dizendo. 

• Participe ativamente: discuta com o professor os seus pontos de vista e procure esclarecer aquilo 

que não entendeu. 

• Registre palavras e frases que você considera importantes. Esses registros vão ajudá-lo a relembrar 

das discussões quando você estiver estudando. 

• Grife ou saliente partes importantes do livro, textos, ou mesmo daquilo que copiou da lousa. 

• Faça todas as atividades propostas em sala de aula com capricho, cuidado e envolvimento. 

 



 

 

 

• Registre todas as tarefas solicitadas em sua agenda. Alguns anotam no dia que são pedidas, outros 

para o dia que deverão ser entregues. Recomendamos a 2ª opção e você deve riscar a lição feita 

com um marca texto, ou colocar um símbolo com uma caneta de outra cor para saber que essa 

tarefa já foi feita. LEMBRE-SE QUE O SITE É SÓ APOIO! 

 

Aulas do dia acabadas vem o mais difícil, que é o trabalho e o estudo em casa. 

Muitos fatores podem ajudar na hora do estudo, como o horário, o ambiente, e até mesmo uma boa 

alimentação antes do estudo pode ajudar para que ele se torne mais eficiente. 

 

Seguem algumas sugestões: 

 

• Primeiramente defina um horário do seu dia para se dedicar aos estudos, não existe um horário 

melhor ou pior, isso vai variar de pessoa para pessoa, e quem vai descobrir qual o melhor horário é 

você mesmo. O ideal é fazer isso todos os dias, não deixar tudo para estudar um dia antes da prova. 

Conhece a expressão “deu branco”? Então, o “branco” normalmente aparece quando a gente se 

sente inseguro ou está mal preparado. Prepare-se adequadamente que, com certeza, você obterá 

bons resultados. 

O tempo ideal para cada dia também dependerá de você, tudo vai depender da sua dedicação, uma 

dica é para cada hora de estudo, fazer um intervalo de dez minutos. 

• O ambiente de estudo deve ser um local calmo, de pouca circulação de pessoas, claro e bem 

ventilado. Sabemos que muitos conseguem estudar e se concentrar em qualquer ambiente mas, 

aqueles que tem uma dificuldade maior de manter a atenção devem tirar de perto o celular, o ipod, 

a televisão, e o computador. Estudar com o MSN E FACEBOOK aberto não vai dar certo! BBM então, 

nem pensar! Tire o celular de perto!! 

• Procure estudar sentado, isso evita o sono e ajuda a manter a concentração. 

• Os materiais que serão utilizados devem estar organizados próximos de você. Faça então um 

planejamento de tudo o que tem para fazer naquele dia ou o que você vai estudar. 

• É importante que na hora de estudar você esteja bem alimentado. A fome prejudica os estudos, o 

raciocínio e o entendimento do conteúdo. 

• Procure se interessar por aquilo que está estudando. Aprofunde seus conhecimentos com uma 

pesquisa rápida na internet e veja se você consegue fazer relações com o que está estudando e seu 

cotidiano. Leve as suas considerações e discuta com o seu professor. 

• Deixe o seu sono em dia, durma no mínimo 8 horas por dia.  



 

 

 

• Cansou? Dê uma pausa. Faça um alongamento ou caminhe um pouco. Não descanse com o 

computador ou vídeo-game – Retomar a concentração depois dessas atividades é mais difícil. Deixe 

para usar os dois quando tiver terminado tudo. 

 

 

Orientações dadas é hora de começar a estudar. Seguem algumas dicas de como estudar cada uma das 

disciplinas. 

Para todas as disciplinas, o material completo é importantíssimo. Tenha em mãos o caderno, o livro e a 

pasta arquivo com todas as fichas, textos e atividades. 

No caso das provas trimestrais, indispensável o roteiro!  

 

 

CIÊNCIAS / HISTÓRIA / GEOGRAFIA / LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO: 

 

 

Há vários objetivos para a leitura: você pode quer ler para se divertir, passar o tempo; pode quer ler 

para aprender/estudar. Nesse último caso, assuma o papel de investigador e faça bom uso das seguintes 

orientações: 

• Sendo o texto do tipo livro didático, artigo de jornal, revista etc., a sugestão é fazer uma primeira 

leitura para inteirar-se do assunto. 

• Observe o título, pois este pode dizer muito sobre o texto: opiniões, foco dado ao assunto etc. 

• Qualquer obstáculo que houver no meio da primeira leitura (por exemplo, vocabulário 

desconhecido), não interrompa esse primeiro contato e tente fazer uma compreensão global do 

texto. 

• Registre suas primeiras impressões. 

• Faça a segunda leitura do texto. Agora sim mais minuciosa: procure palavras desconhecidas no 

dicionário e tente encontrar o significado que mais se adéqua ao contexto. 

• Registre esses significados (isso pode ser feito à margem do texto). 

• Grife o que pensar ser relevante. Mas registre a justificativa do grifo, para que, se houver 

necessidade de ler o texto outra vez, tenha clareza de suas reflexões. 

 

 

 



 

 

 

• Faça uma divisão do texto em partes significativas. Por exemplo: apresentação do problema, 

argumento a favor, argumento contra etc.  

Repare se cada parte do texto (às vezes cada parágrafo) trata de um aspecto diferente do assunto 

central. 

• Outra maneira de estudar é fazendo um mapa conceitual do texto, o que lhe ajudará a ter uma 

idéia clara das relações estabelecidas entre os aspectos explorados do assunto no texto.  

• No caso de se tratar de um texto narrativo (em prosa ou verso), tenha em mente os conteúdos 

aprendidos a cerca desse tipo de texto e observe como são explorados pelo narrador, como se 

articulam, que efeito de sentido provocam para a compreensão e a interpretação do todo. Lembre-

se de que todo texto narrativo tem um aspecto simbólico, o qual sintetiza e dá a significação geral 

para o texto.  

• Registre sempre tudo que observar. 

• Outra sugestão é elaborar perguntas sobre as informações expostas no texto, sobre as relações que 

se estabelecem entre as idéias do mesmo. Tudo depois de lê-lo pela segunda vez. Faça essas 

questões imaginando que um colega de classe irá respondê-las. Essa é uma forma de compreender 

um texto, seja narrativo ou não.  

• Gravar a sua leitura é uma boa estratégia, para o estudo de leitura em voz alta. Assim, você poderá 

ouvir se deu a entonação mais adequada, as pausas nos lugares mais indicados. Poderá observar se 

respeitou os sinais de pontuação. 

• Registre os problemas observados por você ao ouvir sua leitura e regrave. 

 

 

PRODUÇÃO ESCRITA / Produção de respostas 

 

 

Escrever é questão de treino e de conhecimento da língua e de seu uso. Escrever bem é estar sempre 

atento à situação de comunicação (a quem se dirige o texto, qual sua função, em que suporte será 

veiculado etc.).   

• Lembre-se de que uma resposta é um pequeno texto e esse  é um instrumento de comunicação, 

por isso, deve considerar o leitor de maneira que este compreenda o que se quer comunicar.  

• O planejamento é fundamental para a organização das idéias (ajuda você a ter claro o texto como 

um todo em sua mente, portanto, ajuda a selecionar as melhores formas/estratégias de dizer o que 

se pretende: escolha de vocabulário, construção sintática etc.).  



 

 

 

• Em caso de texto narrativo, observe a estrutura desse tipo de texto, escolha a melhor maneira de 

prender e surpreender seu leitor. 

• Em caso de texto expositivo, observe se a caracterização do objeto de estudo foi adequada para 

que o leitor aprenda com seu texto. 

• Em caso de texto argumentativo, observe se usou as melhores estratégias para convencer seu leitor 

de sua posição acerca do assunto.  

• Use a pauta de revisão para verificar a adequação de seu texto em relação às características do 

gênero, ao uso adequado da norma culta da língua. 

• Observe a estética de seu texto, pois o valor que será dado às suas produções também depende do 

valor que você lhe dá.  

 

GRAMÁTICA 

 

• Porte material completo e organizado. 

• Faça exercícios, consultando o caderno de referência; livro de sala; livro de gramática. 

• Refaça exercícios feitos em sala. Aproveite que foram corrigidos e verifique a solução que você deu. 

Se acertou, consulte seus registros e livros para saber o porquê. Se errou, procure a razão disso em 

seus registros e livros; leia a teoria; veja os exemplos e refaça o exercício. 

• Registre suas dúvidas; procure seus amigos ou sua professora para solucioná-las, mas somente 

depois de tentar uma solução em seus registros e livros. 

• Registre por escrito a solução de suas dúvidas. 

• Faça mais exercícios e siga os mesmos passos. Você verificará que dessa vez será menos difícil. 

(Etapa para dar mais segurança na sua aprendizagem). 

• Elabore um texto explicando, com suas palavras, os conteúdos estudados. Para cada um desses 

conteúdos, crie um exemplo. 

 

MATEMÁTICA / FÍSICA / QUÍMICA 

 

 

• Esqueça a calculadora 

• Preste muita atenção na explicação do professor quando um novo tópico estiver sendo abordado 

ou simplesmente fazendo uma retomada ao conteúdo que já foi trabalhado.  

 



 

 

 

• Refaça os exercícios que foram resolvidos em sala, incluindo provas e atividades. Resolva exercícios 

de Matemática todos os dias. Sugerimos 5 que você fez em classe ou em atividades e outros 5 

novos 

• Faça sempre a lição de casa.  

• Procure o conteúdo no livro didático e leia as explicações. Procure entender o “conceito” daquilo 

que você está resolvendo. Se precisar e quiser mais informações, procure na internet mais 

explicações sobre um ou outro conteúdo específico. 

• No momento da resolução dos exercícios: 

o Preste atenção no que você tem que calcular. 

o Leia o enunciado mais do que uma vez. Esteja certo do que está sendo pedido. Grife dados, 

se precisar. 

o Cuidado com as unidades (cm, m, km, m², cm², m³,... etc) 

o Procure semelhanças e diferenças entre os exercícios. 

o Registrar outras formas de resolução do mesmo problema 

o Não pule etapas na resolução. Vá devagar, execute todas as passagens do exercício. As 

chances de errar reduzem significativamente. 

o Não fique muito tempo tentando resolver um exercício que não sai. É contraproducente. 

Perdeu mais de 10, 15 minutos num exercício, coloque-o de lado e registre qual a sua 

dúvida.  

• Resolva você mesmo todos os exercícios. Comece pelos mais fáceis e vá aumentando o nível de 

dificuldade.  

• Quanto mais exercícios fizer, melhor! Mas não fique repetindo exercícios padronizados. O 

fundamental é enfrentar problemas que exijam não só memorização, mas também estratégia, 

metodologia, criatividade.  

 
LÍNGUA ESTRANGEIRA 

 

 

• Pratique um pouco todos os dias. Leia em voz alta, refaça os exercícios, treine com alguém da sua 

família que fale a língua. 

• Não tenha medo de errar.  

• Ao ler um texto, procure compreendê-lo globalmente. Não interrompa a leitura mesmo se 

houverem palavras que você não conhece. Grife essas palavras apenas. 

• Faça a segunda leitura do texto. Agora sim mais minuciosa: procure palavras desconhecidas no 

dicionário e tente encontrar o significado que mais se adéqua ao contexto. 



 

 

 

• Anote no seu caderno as palavras novas que você aprendeu. 

• Use todos os recursos disponíveis: internet, filmes, livros e exercícios. Nesse caso, siga a mesma 

linha da leitura de textos. Primeiro tente compreender globalmente, depois faça uma leitura 

buscando os significados. 

• Estude as listas de verbos, mas lembre-se não basta “ler” os verbos e sim sabê-los de verdade e 

conseguir construir frases, pequenos diálogos, etc. Saber escrevê-los também é importante e ajuda 

na memorização. 

• A música é um excelente recurso para praticar uma língua estrangeira. Escolha uma música que 

você gosta, pegue a letra na internet e cante! Várias vezes. Depois faça a tradução da letra. 

 

Bom trabalho!!!! 

COORDENAÇÃO E EQUIPE DE PROFESSORES DO FUNDAMENTAL II 

 


