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Caro(a) aluno(a),

Diante do momento que vivenciamos 

e do Regime Especial de Aprendizagem Remota(REAR)

oferecido pela nossa Instituição, sugerimos 

orientações a serem seguidas na quarentena.



Estruture seu planejamento de estudo, de acordo com a matriz horária 

das atividades programadas no CANVAS e Moodle.



Defina um local para realizar suas atividades on-line e impressas

(sejam de leitura, de produção de texto ou discussão).



Importante:

- o local deve ser arejado, com boa
iluminação, sem ruídos e sem 
muitos objetos que alterem 
a estimulação do estudo;

- use roupas confortáveis e
adequadas, lembrando 
que durante as aulas interativas
no ambiente virtual você será 
avaliado pelo professor/tutor.



Invista todo seu cuidado para manter:

- alimentação saudável (opte por alimentos
nutritivos e construtores de melhor
funcionamento de seu organismo);

- sono saudável (lembre-se que o sono
é fundamental para recarregar as energias
e manter uma boa memória);

- faça pausa a cada 2h de estudo 
ininterrupto, seu organismo agradecerá.



Mantenha o FOCO em seus objetivos evitando

 o uso indiscriminado de redes sociais 

no horário reservado para estudo.



Ţţ

 O excesso de ansiedade pode acarretar distúrbios ou 
transtornos que se caracterizarão em barreiras para a 

saúde mental e física, consequentemente,
 para o estudo e a aprendizagem. 

É importante admitir que o momento que estamos 
vivenciando é delicado, porém podemos refletir

 sobre prioridades nesse processo. 
Quando aceitamos a realidade, 

maior a possibilidade de se adequar a ela.

Controle a ansiedade



Algumas dicas são importantes:

- Filtre o volume de informações para minimizar
 o medo e o pânico.

 -Procure informações de fontes seguras e evite 
expectativas que potencializam a ansiedade.

 - Utilize as redes sociais para manter contato
com pessoas queridas. Somos seres sociais, 
e o isolamento completo aumenta 
o stress e a ansiedade.



 -Dedique um tempo para cuidar de você.

 -Exercite o controle da respiração.

 -Respeite suas limitações.

 - Pratique atividade física.

 - Cuide do seu lazer.

 - Pense positivamente.



"No meio da dificuldade
 encontra-se

  a oportunidade." 
Albert Einstein
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