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DICA DA ORIENTAÇÃO - ENSINO MÉDIO 
 
Em tempo de Coronavírus e isolamento social, milhões de crianças e jovens deixaram suas escolas e estão 
dentro de suas casas, tendo de lidar com uma rotina nunca antes vivenciada.  
A fim de auxilia-los neste novo desafio, estabelecemos aqui algumas dicas para nortear esse momento de 
deleite nos estudos remotos, cuidando para que não percam o foco da aprendizagem significativa. 
 
Confira 5 dicas para organizar os estudos durante a quarentena: 
 
1. Estabeleça horários para o estudo: 
 
Essa é uma das medidas mais importantes para que a rotina seja efetiva, afinal, se cada dia tiver um horário 
diferente, a rotina não se consolida. Uma dica é montar um painel com os horários para que possa visualizar 
e se organizar. Além dos horários, também é importante montar um calendário com a programação dos 
conteúdos que serão estudados no período oposto as aulas remotas. 
 
 
2. Separe e organize um lugar na casa apenas para o estudo: 
 
O ideal é que se tenha um cômodo ou um canto mais reservado na casa para que não se distraia enquanto 
estuda. Porém, isso nem sempre é possível, então, o importante é definir um local ou espaço fixo para os 
estudos, mesmo que seja, por exemplo, a mesa da cozinha. O importante é que esteja limpo, organizado e 
que não tenha muito barulho ou distrações ao redor, caso contrário, a terá prejuízos quanto a concentração. 
Neste espaço deverão estar organizados também os materiais para estudo (computador, tablete, caderno, 
livro, etc). 
 
3. Monte um cronograma de rotina: 
 
É importante desenvolver um planejamento, para entender o que foi programado e estabelecer prioridades 
em cumprimentoao que foi acordado. Não esqueça que os estudos são importantes e que a permanência em 
domicílio é uma questão de segurança e de saúde, não caracterizando período de férias.  
 
4. Recompensa sobre bons comportamentos: 
 
Os novos hábitos de estudo demandam empenho, por isso, é importante recompensar o adolescente acerca 
do seu bom desempenho. Isso se chama reforço positivo, que é uma estratégia simples e eficaz para 
estimular a repetição de certas ações. O reforço positivo poderá ser através de elogios, palavras de incentivo 
e ou mesmo com recompensas.  
 
5. Conversar sobre o conteúdo que está sendo estudado: 
 
Sabemos que para o processo de ensino e aprendizagem, a presença do professor é importante para a 
efetivação do conteúdo. Tendo em vista sua ausência, um outro elemento (integrante da família ou colega) 
poderá atuar como intermediador do conhecimento. Mesmo que não tenha a formação adequada, cabe 
perguntar para o adolescente, o que entendeu sobre o conteúdo? Como foi a videoconferência? O que mais 
ficou marcado na memória? Qual o conceito e características? Assim, ela se sentirá amparado e confiante 
para seguir com as leituras e os exercícios. 
 


