Como estudar Língua Estrangeira
•

SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL

Procure aumentar seu vocabulário. Use o
dicionário.

•

A Sua História

Aprenda a escrever e pronunciar corretamente as palavras.

“Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças...” Eclesiastes 9:10.

Título secundário
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•

Pratique bastante os exercícios dados, por
escrito e oralmente.

Como proceder na hora da prova
•
•
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Sente-se corretamente e respire profundamente.
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Dê uma olhada geral na prova, lendo todas as questões. Responda as mais fáceis primeiro e depois as
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•

Preencha o gabarito com cautela, sem rasuras.

ano de 1987 ao separar gêmeos siameses unidos pela cabeça. Atualmente, Carson é diretor da Divisão de Neuroci-

•

Não tenha pressa. Só entregue após revisar bem
suas respostas.

rurgia Pediátrica do Hospital John Hopkins, em Baltimore,
Maryland.

Seja honesto (a). Não procure ver as respostas dos

Querido aluno, a oportunidade de obter uma vida de su-

colegas.

cesso está em suas mãos. Pessoas simples como essas venceram por perseverarem em seus estudos. Você pode venAvaliações Bimestrais:
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mais difíceis ou longas.

•

Dicas para o seu Sucesso
Escolar

cer também. O texto de Eclesiastes 9:10 lhe convida a
explorar seu potencial. Aproveite as oportunidades recebidas, sempre colocando Deus a frente de suas escolhas.

Prova 2 = 4,0 pontos
Outras atividades = 2,0 pontos

Você também pode ter uma história de sucesso, como ela
será?
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Como estudar Gramática
PreparandoPreparando-se para o prova

Regras Fundamentais para o Sucesso
Deposite sua confiança no poder de DEUS e

Não deixe para última hora, nem se prepare

•
Desenvolva uma personalidade agradável

3.

Cumpra com determinação e entusiasmo as

•

Aprenda a escrever corretamente.

•

Leia vários livros, assim você aumenta seu

minutos antes.

em seus planos para você.

2.

Fique sempre atento (a) durante a explicação do

vocabulário.

conteúdo. É sua oportunidade de pegar dicas.
Tire todas as suas dúvidas sobre o conteúdo.

pequenas tarefas da vida.

•

Estude 50 minutos, descontraia 10 minutos e

Como estudar História/Geografia
•

assim por diante.

4.

•

Sempre faça os deveres escolares, é uma forma

•

de revisar os conteúdos.

5.

Estude mais do que lhe é solicitado.

6.

Ame a verdade.

•

7.

Cultive o hábito da pontualidade e não falte

folha, verificando seu aprendizado.

•

Desenvolva o espírito de iniciativa e lideran-

•

Leia com atenção todo o capítulo, sublinhando as partes importantes.

•

Faça um resumo do capítulo.

•

Leia o resumo e tente lembrar dos detalhes.
Faça isso várias vezes.

Como estudar Biologia

Tenha paciência de estudar com os outros,
em espírito de harmonia.

•
10.

Esqueça de todos e envolva-se no que vai
estudar.

Como estudar Matemática

ça.

9.

Não se desespere. Fique calmo (a) e tranquilo e
apenas estude.

às aulas.

8.

Refaça as atividades de revisão em uma outra

Participe das aulas. Anote e sublinhe algo
curioso.

Seja amante do estudo, cultivando o prazer
de fazê-lo bem feito.

Leia bastante e procure compreender. Consulte o dicionário, se necessário.

•
1.

•

Respeite as pessoas ao seu redor.

perder a sequência.

•
•

Refaça os exercícios feitos em sala.

Preste bastante atenção nas explicações.

•

Leia o capítulo a ser estudado antes da aula.

•

Faça ligações entre os assuntos ou temas das
outras disciplinas.

Domine a linguagem matemática, saiba diferenciar as
expressões e as fórmulas.

•

•
Preste bastante atenção às aulas e não falte, para não

Tente aplicar seus conhecimentos de matemática no
dia a dia.

•

Seja curioso(a), Pergunte e questione.

•

Faça um resumo do conteúdo e estude.

