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Querido(a) aluno(a) e família,

Estamos passando por um momento delicado, o qual
envolve a saúde de todos, sem exceção.

Por isso, a contribuição de cada um é muito importante
para que voltemos às nossas atividades normais na escola.

Tendo em vista que vocês ficarão em casa por um
certo tempo, elaboramos algumas sugestões para inspirá-los
na nova rotina.

Entendemos que manter uma rotina criativa ajudará,
e muito, no retorno das atividades em sala de aula
posteriormente.

Vamos juntos embarcar nessa aventura?



Dica n.º 1: Um conselho muito valioso é desligar as
redes sociais. Na hora que você se sentar para revisar o
seu material, deixe os amigos da sua rede
social descansando. Sua concentração neste momento é
mais importante e, afinal, depois dos seus estudos, nada
melhor do que compartilhar com eles os bons resultados, não é 
mesmo?

Dica n.º 2: Use fichas de resumos e mapas
mentais. Eles ajudam você a ter uma visão do todo e ir
criando conexões entre os conteúdos.



Dica n.º 3: Na hora de realizar as tarefas de casa faça pequenos 
intervalos, afinal, ninguém é tão concentrado que consiga ficar horas 
sem tirar os olhos da matéria. Faça um intervalo de 15 minutos
a cada hora estudada, isso vai ajudar você a ter mais concentração no 
estudo.
Dica n.º 4: Crie um ambiente saudável para estudar. Procure o lugar 
mais tranquilo da sua casa, que pode ser o seu quarto. Esse lugar deve 
ser silencioso e ter o mínimo de “coisas” que distraiam a sua atenção. 
Seja criativo!
Dica n.º 5: Após a realização das atividades, comemore os bons 
resultados. Depois de tanto esforço, nada melhor do que
comemorar com a família ou até mesmo on-line com os
amigos.



IMPORTANTE:

- No dia 18 de maio, até às 14h, você receberá pelo Plurall, aba 
Mensagem, seu número Anglo. Caso não receba, entre em contato, 
através de e-mail com a secretaria, coordenação ou suporte. 

- Nos dias 19 e 20 de maio (terça e quarta-feira), acontecerá a Prova 
Global – Prova Anglo. Siga as orientações do Guia de Orientações do 
Colégio Escrevivendo para ter um bom desempenho. A prova de 
redação também deverá ser enviada. Lembre-se: prova realizada fora 
do horário determinado será desconsiderada.

- No dia 21 de maio (terça-feira), retornaremos com os as aulas 
remotas.

E por hoje é só! 


