PLANO DE ESTUDOS - PERÍODO DE QUARENTENA
Elaboramos um plano de estudos para você seguir à risca nestes dias sem aulas, e, assim,
poderemos minimizar as perdas que esse período nos traz.
Atenção! Siga as instruções de estudos conforme a sua turma/tempo disponível:
 ALUNOS DO MATUTINO DEVEM:
- seguir o estudo dirigido de cada disciplina de acordo com seu horário de aula, respeitando os 50
minutos para cada uma. Ler e estudar a teoria neste momento.
- à tarde, as mesmas matérias da manhã devem ser contempladas, agora, com 40 minutos de
exercícios cada uma, segundo a indicação do professor no plano de estudo dirigido.
- à noite, seu estudo deve se concentrar por área do conhecimento:


segunda-feira: Redação (lembre-se de que você pode enviar uma por semana para o
Pontue, com tema à sua escolha, dentre aqueles que estão disponíveis no aplicativo).



terça-feira: Matemática (dedique-se a refazer exercícios e provas de anos anteriores).



quarta-feira: Ciências da Natureza (divida o seu tempo entre Química, Biologia e Física).



quinta-feira: Ciências Humanas (organize os estudos de História, Geografia, Sociologia e
Filosofia).



sexta-feira: Linguagens (aproveite para estudar as questões da prova e também as
matérias que podem te ajudar a melhorar a sua produção escrita).

 ALUNOS DO NOTURNO:
- aqueles que têm o dia livre: devem seguir o plano de aulas dos alunos do matutino, de acordo
com seu horário de aulas.
- aqueles que têm metade do dia livre: devem seguir o estudo dirigido de cada disciplina de
acordo com seu horário de aula, respeitando os 40 minutos para cada uma. Ler e estudar a teoria
neste momento. No outro turno, devem dedicar 40 minutos de exercícios previstos no estudo
dirigido para cada matéria cuja teoria foi vista dentro do horário de estudo.
- aqueles que não têm horário livre durante o dia: devem seguir o estudo dirigido de cada
disciplina de acordo com seu horário de aula, respeitando os 40 minutos para cada uma. Ler e
estudar a teoria neste momento. No final de semana, devem dedicar 40 minutos de exercícios para
cada matéria cuja teoria foi vista dentro do horário de estudo.
Bons estudos! Estamos com vocês!

James Scandian
Diretor Pedagógico
3ª Série / Pré-Vestibular
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