CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES | 1º TRIMESTRE
Ensino Médio
Querido aluno,
Para um bom desempenho neste 1º Trimestre, siga algumas orientações:


ESCOLHA UM LOCAL PARA ESTUDAR:

Escolha um ambiente silencioso, sem distrações como a TV, o computador, celular ou seus familiares conversando ao seu redor.


FAÇA ESBOÇOS:

Use cadernos de anotações, anote o título do módulo, assim como os seus intertítulos, e comece a
escrever as suas observações a respeito dele. Isso vai ajudar você a organizar a sua memória de
longo prazo de maneira rápida.


ENSINE O CONTEÚDO:

Uma das melhores técnicas de estudo é ensinar. Ensinar outra pessoa garante que você crie
novas conexões entre o assunto abordado, compreendendo melhor como a situação ocorre como
um todo.


ASSISTA DOCUMENTÁRIOS:

Dependendo da matéria que você está estudando, como Biologia, História ou Inglês é possível
encontrar filmes – dê preferência aos documentários – que se relacionem com o tema.


RESOLVA PROBLEMAS:

Se a matéria faz parte da área de exatas volte ao início estudado e refaça alguns
dos exercícios oferecidos. Comece com os mais básicos e vá aumentando a dificuldade. Dessa
maneira a matéria da prova vai parecer mais fácil.


FAÇA LISTAS DE PALAVRAS-CHAVE:

Uma boa técnica de estudo é escrever uma lista com as principais palavras dos textos e aulas.
Depois que a lista estiver pronta, leia o material e adicione informações importantes que se relacionem com essas palavras-chave. Isto vai fazer com que você relacione rapidamente uma palavra
com o contexto no qual ela está inserida.
Bom Estudo!
Nivia de Souza Vangeli | Coordenadora Pedagógica

E.M

08/04
2ª feira

09/04
3ªfeira

10/04
4ª feira

11/04
5ª feira

12/04
6ª feira

15/04
2ª feira

16/04
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7H30 – 9H

SIMULADO

INGLÊS

GRAMÁTICA

HISTÓRIA

LITERATURA

MATEMÁTICA

E.R

REDAÇÃO

FÍSICA

QUÍMICA

BIOLOGIA

FILOSOFIA

ESPANHOL

GEOGRAFIA

INTERVALO
9H30 – 11H

Os alunos serão dispensados após as provas com autorização dos responsáveis pela agenda e email.

