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ESTUDO ORIENTADO
1. Se não sei construir ainda meu projeto de vida, estudar para quê?

Após uma semana intensa de estudo, afinal de contas, você
está no 2º ano do ensino médio e só falta um pouco mais de um ano
para o ENEM.
Tudo bem se você ainda está indeciso(a) quanto ao curso na
Universidade que pretende fazer. Afinal, o seu projeto de vida está
em processo de construção.
Disponível: https://abrilguiadoestudante.
files.wordpress.com/2015/07/estudante-duvidas.
jpg?quality=100&strip=info&strip=info.
Acesso em 24 Abr. 2020.

Que tal você conversar um pouco com a sua família sobre isso? Talvez prefira escolher
apenas um membro da família para conversar. Tudo bem! Mas, antes, pergunte sobre os desafios
enfrentados por ele e conquistas obtidas ao longo da sua caminhada profissional. Escute tudo
com muita atenção!
Depois, fale sobre seus próprios
sonhos e como está tentando organizar
uma rotina de estudo que favoreça a
construção de seu projeto de vida. Eles
podem ajudar você a se organizar
melhor para estudar, talvez até dar uma
forcinha em algum conteúdo que não
seja bem o seu forte. Faça dele o seu
tutor.
Disponível: https://certus.com.br/blog/canal -certus/como-ajudar-o-filho
-na-escolha-da-profissao-descubra-aqui. Acesso em 24 Abr. 2020.

Certifique-se de que o seu plano de estudo esteja
alinhado aos seus objetivos quanto a construir seu projeto de
vida.
Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=dK6fCzOeelM
Acesso em 24 Abr. 2020.

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

2. Técnica de Estudo: Método de Cornell

Método de Cornell
Criado pelo professor Wlater Pauk, na
década de 50, o Método de Cornell consiste
em fazer anotações concisas. Este método é
muito usado pelos estudantes em palestras.
Como fazer?
Divida em quatro partes uma folha de
caderno:
Título / tópicos / anotações / resumo.

Quer saber mais sobre essa prática? Clique
no link abaixo:
https://www.youtube.com/wat
ch?v=-LXSpSPqOPk
Disponível em: Imagem disponível: https://degraucultural.com.br/noticia/

24 Abr. 2020.

Desafio de Estudo Orientado!

Esta semana, inclua o Método de Cornell na sua rotina de estudo. Avalie e depois registre em seu
caderno os resultados. Bons estudos!
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