
Elabora um horário que incluatrabalho escolar, atividadesextracurriculares (tocar uminstrumento, aulas de música,aprender línguas estrangeiras),
trabalho doméstico e tempos livres. 
Não te esqueças da tua capacidade

de leitura! Lê todos os dias! Mantémbons hábitos de sono.

Trabalha por tua conta. Insiste e encontra a
solução por ti mesmo. Enquanto estudas,

assinala as tarefas que não estás a conseguir
cumprir e tenta novamente no final do dia. Se

não conseguires ainda assim resolver,
pergunta a um professor que esteja disponível

através do ensino à distância. Os
membros da família podem ajudar-te, mas nãodevem trabalhar contigo.

Conselhos para
trabalhar bem em casa

Desliga ou deixa em silêncio o teu

telemóvel antes de começares a estudar;

não deixes que isso te perturbe. Mantém-

te fiel ao plano diário definido. Prova que

és capaz de o fazer. Não adies o trabalho

para amanhã, a menos que seja

realmente necessário. Concentra-te no

trabalho, é assim que o teu tempo é

valorizado.

Todas as noites diz aos

teus pais o que fizeste e o

que aprendeste nesse dia.

Isso irá treinar a tua

memória.

APOIO

P A R A  Q U E  T U  E  O S  T E U S  P A I S  P O S S A M  S E R  F E L I Z E S

mantém o teu quarto e a tua

mesa de trabalho arrumados

ARRUMAÇÃO

A conquista é o maior prémio; é uma VIRTUDE. 

A Virtude é a melhor amiga da ALEGRIA E da FELICIDADE.

Com a tua ajuda, tornar-se-á em SUCESSO.

O único caminho

para o sucesso é a persistência. Insiste. 

Insiste em aprender, em trabalhar. 

Sê um motivador e encoraja os outros.

Limpa o teu quarto todas as
manhãs, abre as janelas para arejar
várias vezes ao dia. Limpa a mesa

depois do trabalho estar concluído.
Organiza os teus cadernos e livros
por assunto. Utiliza apenas os que
fazem parte do teu estudo diário.

programa o teu dia de trabalho

PLANO

cumpre o teu plano de estudos
DISCIPLINA

os teus pais e irmãos podem ajudar-te, 

mas não devem trabalhar contigo

todas as noites diz aos teus 

pais que tarefas diárias

conseguiste realizar

CONTROLO

Conquista: 

Vais d
ominar o teu espaço,

mantendo-o arrumado.

Conquista: 

Planear com antecedência vai

ajudar-te a gerir o teu dia para o

aproveitar ao máximo.

Conquista: Vais sentir-te feliz por fazeres 

o teu tempo de estudo valer a pena.

Conquista: 

Vais ficar orgulhoso de ti mesmo, 

porque foste capaz de cumprir o 

acordo que fizeste contigo próprio.

Conquista: 

Vais tornar-te independente.
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