HÁBITOS DE ESTUDO DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO
O aluno do Colégio Sagrada Família é um aluno que assume uma atitude de:
Respeito, responsabilidade, organização, contribuição, valores, integração, convivência, realização,
inovação e criação. Ele irá praticar o esforço e o querer aprender, seguindo algumas dicas da equipe de
professores do Ensino Médio.
- Resolver exercícios complementares como tarefa de casa, anotando as dúvidas para solucionar na aula,
junto ao professor;
- Ler outros materiais, que não seja a própria apostila, sobre o conteúdo estudado;
- Formar grupos regulares de estudo;
- Participar das aulas de reforço;
- Trazer todos os materiais referentes à disciplina como calculadora, tabela periódica, apostila, caderno,
formulário;
- Prestar muita atenção nas aulas, pedindo esclarecimentos, sempre que for necessário;
- Fazer os exercícios de classe, solicitando ajuda do professor sempre que precisar;
- Corrigir os exercícios de classe para que estejam todos certos em seu caderno ou apostila na hora de
revê-los para a prova;
- Rever os conceitos básicos;
- Não tentar memorizar os conteúdos, mas, sim, compreendê-los, pois só desta maneira se aprende a
raciocinar;
- Ao chegar a casa, começar por revisar a aula;
- Utilizar o mínimo de duas obras básicas de referência.
- Ler e buscar entender o pensamento do autor. Ler uma obra de filosofia /sociologia é diferente de ler um
jornal.
- A melhor forma de entender filosofia e sociologia é em doses homeopáticas. A leitura constante se faz
necessário.
- Concentrar-se durante a leitura. Não adianta estudar filosofia/sociologia assistindo um filme ou ouvindo
música.
- As anotações realizadas em sala de aula servem de referência para o estudo que será realizado em casa.
- Nas leituras a serem realizadas em casa, anotações feitas pelo próprio estudante, a partir de sua leitura
são essenciais;
- Utilizar dicionário;
- Ler jornais, revistas e assista a filmes atuais, busque orientações sobre;
- Imprimir os trabalhos em casa. Não serão permitidas saídas de sala para impressão na biblioteca
- Obs: Consulte o site do Colégio Sagrada Família www.sagrada.net / área de Downloads e faça o
download dos Hábitos de Estudo.

UM GRANDE ABRAÇO PARA VOCÊ E SUCESSO EM SEU TRABALHO!!!!

