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ENSINO FUNDAMENTAL II 

GEOGRAFIA 

6ºs aos 8ºs anos  

Professores: Mara Casteleti (6ºs, 7ºs e 8ºA) 

Beto (8ºB) 

 

NO COLÉGIO 

1 – Traga sempre o material necessário para o desenvolvimento das aulas: caderno, livro, livro 

suplementar, agenda e estojo. 

2 – Preste muita atenção às explicações do professor: concentre sua atenção em tudo que for exposto. 

3 – Participe das discussões, não interrompendo quem estiver falando. Saiba falar na hora certa. 

4 – Apresente suas dúvidas e não as deixe acumular. 

5 – Saiba ouvir com respeito as ideias contrárias. 

6 – Procure grifar e/ou anotar as observações destacadas pelo professor. 

7 – Anote em sua agenda todos os seus compromissos e as datas em que eles acontecerão: avaliações, 

exercícios, tarefas, entrega de trabalhos, relatórios, etc. 

8 – Utilize o EDMODO para acessar as propostas, aulas digitais e dicas. Ele também serve para 

compartilhar trabalhos e descobertas interessantes. 

9 – Faça os trabalhos solicitados pelo professor.  Entregue na data marcada. 

EM CASA 

1 – Tenha um lugar adequado para estudar e procure se concentrar. 

2 – Organize seu tempo de estudo para ver toda a matéria. 

3 – Estabeleça um tempo de descanso para ver TV, tomar lanche, falar ao telefone, etc. e cumpra-o. 

4 – Faça resumo e esquema com suas palavras, pois isso vai ajudá-lo a perceber o que você entendeu e 

treinar sua produção de texto. 

5 – Guarde seus resumos e esquemas organizadamente, para encontrá-los quando quiser rever a 

matéria. 

6 – Não estude somente na véspera das avaliações, estude um pouco todos os dias, à medida que a 

matéria for sendo dada. 

7 – Se você precisar memorizar algumas informações procure o significado delas. 

8 – Lembre-se que não adianta memorizar se você não entendeu o assunto. 

9 – Faça os exercícios propostos nos livros.  

10 – Reveja os exercícios das aulas, atividades, questões das avaliações, etc. 

 

QUANDO O PROFESSOR DEVOLVER SUA AVALIAÇÃO 

1 – Não basta apenas olhar a nota;  

2 – Acompanhe a correção feita pelo professor, esclareça as dúvidas que ainda tiver;  

3 – Refaça as questões que você errou. 

 

Um bom ano e bons estudos! 

☺ 


