
 

 

Data da entrega: Dia 21/09 às 17:00h no e-mail: 

francescachapadense@ufg.br 

 

Olá meu amores, espero encontrá-los bem, meu nome é Francesca 

Chapadense, sou bióloga pela Universidade Estadual de Goiás e Doutora em 

Parasitologia e Saúde Pública pela UFG- Instituto de Patologia Tropical. Sou nova no 

CEPAE e infelizmente não tive o prazer de conhecê-los ainda, mas logo logo 

estaremos juntos. Vou substituir a professora Cíntia que trabalhava com vocês, pois 

o contrato dela infelizmente venceu, o que é uma pena, pois sei que ela era muito 

boa com vocês. 

 

 Eu conversei com ela e a mesma me passou onde vocês pararam de estudar no 

livro, e vamos revisar o que vocês viram até começar a pandemia e dar sequencia ao 

livro, tá?   

 Mas antes de tudo preciso que vocês aprendam como estudar da maneira 

correta e eu vou ensiná-los com algumas dicas que estão abaixo: 

 

 

 

 

 

 Observem qual o horário do dia seu rendimento é 

melhor, se é pela manhã, se é pela tarde ou no período 

da noite. Defina esse período e reserve-o SOMENTE 

para os estudos, sem celular, sem distrações; 

 

 Procure o lugar mais calmo da sua casa para melhor concentração em seus 

textos e atividades, avise toda sua família que nesse período você estará 

estudando e que não quer ser interrompido, pois se toda hora você tiver que 

levantar para fazer algo você não terminará o que começou e as atividades só 

irão acumular; 

 

 Exemplo: Se você escolher estudar pela manhã, você deve começar mais ou 

menos umas 7:30h, então você deve despertar às 7:00h, alongue seu corpo, 
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tome seu café da manhã, arrume sua mesa de estudo, coloque água na sua 

garrafa e comece a estudar; 

 

 Seja honesto com você mesmo e não copie do seu colega, ele não estará lá no 

dia do ENEM, nem na sua faculdade, nem na sua pós e nem no seu emprego 

para te salvar, faça sozinho, você é capaz; 

 

 Se você escolher estudar na parte da tarde ou em período integral peço que 

observe suas refeições, o que você come e o quanto você come no almoço, se 

você ingerir uma comida “pesada” ou muita comida o seu corpo gastará muita 

energia para fazer digestão e essa energia precisa ser gasta estudando; 

 

 NÃO COMA chocolate durante o estudo, a não ser que seja chocolate meio 

amargo ou 70%, o outro chocolate é MITO e não te ajuda em nada nos estudos, 

pois é composto de muita gordura; 

 

 Monte um cronograma de estudo e siga-o com disciplina, nesse cronograma 

você vai colocar todas as suas atividades (inclusive de lazer) desde a hora que 

acorda até o horário de dormir; 

 

 Não fique em redes sociais por muito tempo e/ou assista série todos os dias, 

pois se você se prende muito a coisas interessantes para você, acredito que 

terá dificuldade para se concentrar em outras coisas que chama menos 

atenção como os textos; 

 

 Uma dica é que você instale no seu celular o TEMPO DE USO que mostra 

quanto tempo você gasta por dia nele em redes sociais; 

 

 Uma coisa que eu fazia era apagar minhas redes (não é desativar a conta) 

durante a semana e ativava apenas sábado e domingo. 

 

Atividade 1. 

 

A primeira coisa que quero que façam e encaminhem no meu e-mail com o 

assunto CRONOGRAMA DE ESTUDO DE (colocar seu nome), é o seu cronograma 

semanal que você vai seguir esses próximos 2 meses de segunda a sexta. Coloque 

nesse cronograma o horário que você acorda, as matérias que você vai estudar em 



cada dia, os intervalos, o lazer e outras atividades e o horário que você dorme 

geralmente. (não precisa fazer texto, nem detalhes do seu dia, seja objetivo). 

Exemplo:  

 
(é apenas um exemplo, faça como realmente você for cumprir, pois esse é o 

objetivo) 

 

Atividade 2. 

 

Como vocês sabem a pandemia nos tomou bastante tempo esse ano não é 

mesmo? Então, seguir o livro didático capítulo por capítulo será humanamente 

impossível e no final estaremos apenas na metade dele. 

Assim sendo, quero que pegue seu livro didático, sente-se e comece a folheá-lo 

do sumário até o final para que você conheça todos os capítulos e temas que serão 

estudados esse semestre.  

Depois que fizer isso, você irá criar um mapa conceitual (mapa mental) sobre o 

que cada capítulo trabalha e como eles se conectam um com o outro. Os capítulos não 

estão aí por acaso, a biologia está conectada de todas as formas, aprender sobre 

Citologia e divisão celular, por exemplo, é crucial para entender sobre características e 

doenças genéticas, assim como aprender Genética é essencial para entender Biologia 

Molecular e assim por diante. 

 

 

 



Mas o que é mapa conceitual ???? 

 

Os mapas conceituais são ferramentas que auxiliam no processo de ensino 

memorístico do aluno, visto que estimulam o aluno a refletir sobre o conhecimento e 

deste modo aprender de uma maneira significativa. O mapa conceitual hierárquico 

pode ser empregado para estruturar o conhecimento que está sendo construído pelo 

aprendiz, facilitando a meta-aprendizagem e oportunizando o estudante aprender a 

aprender. Além disso, este recurso também é adequado para explicitar o 

conhecimento de um especialista, de modo a tornar mais claras as conexões que ele 

percebe entre os conceitos sobre determinado tema. 

 

Abaixo temos um exemplo de um mapa onde ele conecta os conceitos 

principais, a diferença é que no seu mapa você irá colocar o conceito de cada tema do 

seu livro. Por exemplo, a genética faz conexão com citologia, mas o que estuda o 

capítulo de genética? E o que estuda a citologia? 

 

 

 

 

 



 

Espero que tenha entendido direitinho e que consiga fazer e aprender, pois nosso 

objetivo é exatamente esse.  

Uma pergunta: Sua wi-fi tem capacidade suficiente para assistir um vídeo no 

Youtube?______________________ 

 

 

 


