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ESTUDO ORIENTADO

Como estudar em tempos de pandemia1
Figura 1 - EAD

Em tempos de pandemia, são grandes
os desafios que os jovens enfrentam para
continuar estudando, como, por exemplo, a
ausência de aulas presenciais por um período.
É verdade que estudar com os amigos
na escola é muito mais legal e animador, mas
isso não significa que você esteja sozinho. As
redes sociais e aplicativos têm sido muito
utilizados para os amigos estarem juntos. Que
tal você reunir seus amigos pelas redes sociais,
com autorização dos seus responsáveis, e
estudar com eles?
Fonte: Google imagens. (2020).
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Utilizando as redes sociais e aplicativos, você pode organizar com seus amigos um grupo
de estudo virtual. Veja como:

PASSO A PASSO
1. Crie uma sala virtual.
2. Semanalmente, escolha um tema de estudo para ser debatido.
3. Separe notícias, materiais, artigos, vídeos, reportagens que tratam do tema.
4. Eleja a cada semana um amigo que conduzirá a discussão.
5. Faça suas anotações relevantes e depois avalie os resultados.

Mesmo com as aulas presenciais temporariamente paradas, você tem muitas maneiras de
promover os estudos. Com ajuda da tecnologia digital, pode colocar no seu plano de estudo uma
visita virtual ao museu, a uma biblioteca, conhecer culturas diferentes. Falando em biblioteca,
que tal você destinar um tempo para ler um livro?! Programe-se! Acesse o portal do Domínio
Público – biblioteca virtual, no link

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp.

Você encontrará obras virtuais disponíveis para fazer download.
É importante você avaliar semanalmente sua ROTINA DE ESTUDOS. Retome seu plano
de estudo sempre que achar necessário e faça ajustes se for preciso. VENÇA SEU DESAFIOS!
Logo a pandemia passará!

Desafio do Estudo Orientado
Com a autorização dos seus responsáveis, crie um grupo de estudo virtual. Utilize a ficha
a seguir para avaliar os resultados. Se você achar necessário, acrescente outros pontos a
considerar durante o estudo do grupo.

http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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Questões

Assinale a opção mais adequada em
sua avaliação
Ruim Razoável Bom Ótimo

Durante as discussões no grupo de estudo, a conexão da
internet estava boa para todos os participantes.
O tempo de discussão foi suficiente para que o tema fosse bem
explorado por todos os participantes.
Às discussões no grupo de estudo sobre o tema escolhido
trouxeram contribuições para meu entendimento sobre o
assunto.
Houve participação de todos os ingressos no grupo de estudo.

Participar de um grupo virtual contribuiu para seus estudos.
O tema escolhido para a discussão tem grande chance de ser
escolhido para a redação do próximo ENEM.
Obs.: Caso o estudo seja relacionado à redação.

Se a avaliação apresentar muitos resultados “Razoável” ou “Ruim”, reúna o grupo para
discutir e traçar estratégias para melhorarem os estudos do grupo.
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