COMUNICADO Nº 04

Queridos pais e alunos,
É comum vermos os jovens estudantes tentando escapar do hábito de estudar em casa, mas é relevante que
eles tenham em mente a importância do estudo diário e não só na véspera da prova. O estudo em casa deve
ser uma tarefa contínua, porque o conteúdo programático é extenso e por muitas vezes podem existir
dificuldades de aprendizado ou de fixação.
Para combater este mal, é preciso que o estudante crie o hábito de estudo diário.
Com empenho, as aulas se tornarão mais interessantes e as provas serão feitas como se fossem exercícios da
tarefa de casa.
Para dar apoio aos estudos o Colégio Van Gogh oferece os plantões de dúvidas na semana que antecede as
provas mensais e bimestrais.
São oferecidos os plantões presenciais de: Português (6º e 7º ano) Matemática (6º ano ao Ensino Médio),
Física (8º ano ao Ensino Médio) e Química (9º ano ao Ensino Médio).

ATENÇÃO!!!
O plantão é para o aluno que já estudou e entendeu a matéria, mas ficou com alguma dúvida
específica, que poderá ser entendida com a ajuda do professor antes das avaliações.
O plantão de dúvidas é um horário reservado para esclarecer dúvidas e auxiliar os estudos. É nele
que os alunos encontram ajuda para solucionar um exercício aparentemente impossível de resolver e
esclarecer algum conteúdo específico.
Ressaltamos que não será́ dada uma nova aula. Serão tiradas as dúvidas referentes aos exercícios
que o aluno tentou fazer sozinho e não conseguiu resolver.
O estudante deve criar hábito de estudo diário e realizar as tarefas (classe e casa) para não acumular dúvidas
para as próximas as avaliações.

DICAS PARA AS AULAS
Tire o máximo proveito da aula.
Dentro da sala, seja prático. Utilize o tempo de modo útil. “Desligar a cabeça” durante a aula é jogar fora um
tempo irrecuperável, portanto:
⇒ Chegue pontualmente para não perder as instruções do professor. Só falte às aulas em caso de grande
necessidade;
⇒ Leve para a sala de aula todo o material didático necessário;
⇒ Sente-se em posição adequada para ler e escrever;
⇒ Evite levantar-se desnecessariamente;
⇒ Coopere com disciplina e silêncio para o bom andamento da aula;
⇒ Fique atento! Afaste-se de tudo que o distraia. Concentre-se nos assuntos e no professor. Ser
“esperto” e “vivo”, significa “não jogar fora” o tempo de aula, que, bem aproveitada, evita posterior
desgaste;
⇒ Anote tudo o que é importante. As ideias principais devem ser evidenciadas;
⇒ Nunca saia da aula com dúvidas, pergunte sempre, peça explicações, tenha interesse.

ORIENTAÇÕES PARA COMPARECER AO PLANTÃO DE DÚVIDAS
O aluno deve:
⇒ Comparecer uniformizado e dentro do horário estabelecido;
⇒ Checar o material e os conteúdos trabalhados, separar e anotar aqueles exercícios que tem dúvidas
para realizar, sendo assim, no momento do plantão o professor poderá esclarecer;
⇒ Levar consigo o caderno com a matéria, bem como a apostila e as anotações. Parece óbvio, porém
observamos no ano passado que muitos alunos compareceram para o plantão de dúvidas
“sem dúvidas” e “sem o material necessário (cadernos e apostilas)”.
Ao longo do ano letivo, os alunos que buscam o plantão com estudo prévio se mostram mais interessados e
motivados para encarar os desafios escolares. Com hábitos de estudo mais aguçados, o medo e a insegurança
são dissolvidos e tornam-se cada vez mais confiantes e autônomos.
Portanto, o plantão é uma importante ferramenta para que os alunos possam melhorar seu desempenho, seus
estudos e sua organização. Com certeza, criar o hábito de estudar regularmente, com frequente presença ao
plantão, é o caminho para um bom desempenho escolar.
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