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Olá, querido(a) estudante!
Esperamos que esteja bem.
Estamos vivendo tempos difíceis, uma crise sem precedentes, e esse
é o momento de criarmos novas maneiras de aprender e uma
oportunidade de despertar todo o nosso potencial criativo. Nesse
cenário imprevisível, em razão do qual estamos afastados
fisicamente, o Campus Lagarto está buscando as melhores formas de
interagir com você. Considerando que o período de distanciamento
social poderá se estender por mais um tempo, estamos realizando
atividades pedagógicas não presenciais de apoio aos discentes.
Agora é em casa! Neste momento, essa é a única forma de estudar e
executar nosso trabalho. Temos a consciência do desafio que todos
estão tendo que enfrentar (docentes, estudantes e família), mas
estamos buscando o melhor para todos.
As ferramentas educacionais e materiais pedagógicos estão aí para
complementar as aulas e nos auxiliar, porém, jamais irão substituir o
calor humano dos nossos encontros presenciais.

FIQUE
casa
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“Os sonhos falam em nós o que nenhuma palavra sabe dizer”
Mia Couto
Em cada um de nós, onde estivermos, habitam sonhos. Sonhos imaginados e
possíveis de acontecer. Como um tesouro que nasce da alma, para muitos, os
sonhos quase que ditam o futuro, levando-os em direção a sua realização.
Quão singular e intenso são seus sonhos? Movem-se com a força obstinada
da juventude ou são, na sua maioria, abandonados no vale dos sonhos em
vão?
Na luta contra os desafios em busca de seus sonhos mais acariciados, aqueles que “nenhuma palavra sabem dizer”, decisões e atitudes pessoais podem
determinar o destino deles. Uma recusa ao abandono acompanhada de um
coração determinado, ainda que sentimentos, circunstâncias e pessoas em
algum momento atrapalhem, podem fazer a diferença na sinuosa caminhada
rumo à concretização.
Embora nem todos os sonhos sorriam para nós, aprendemos a sonhar o que
está ao nosso alcance e nos enriquecer como pessoas. São sonhos que auxiliam a nos tornarmos plenos e muitas vezes podem beneficiar também familiares, amigos e, por que não, a sociedade. Convidamos você a não perder de
vista seus sonhos apesar do cenário atual, pois lá no horizonte eles ainda
acenam para ti.
Pretendemos ajudá-lo nesse caminhar, com orientações práticas relacionadas aos seus estudos diários. Estudar é sua plataforma para projetar, para
lançar-se ao futuro, e este material pode lhe ser proveitoso. Recomendamos
que o explore ao máximo e de modo adaptado ao seu contexto e dinâmica de
vida. E lembre-se: não se afaste um milímetro de seus sonhos.
Forte abraço e boa leitura (e prática)!
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O que é a COVID-19
É uma doença causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), que foi descoberto em dezembro de 2019. Ele é causador de infecções respiratórias,
porém, as pessoas infectadas podem
ser assintomáticas ou apresentar quadros graves.

SINTOMAS
DOR DE CA B E ÇA E GA RGA N TA
F E B RE
COR IZ A

DIAR R E IA

TOSSE
FALTA DE AR

TRANSMISSÃO

PREVENÇÃO
L AVAR AS MÃOS
CONSTAN T EMEN T E

CON TATO HUMANO

AO TOSSIR OU ESPIRRAR,
CUBRA O ROSTO COM O
BRAÇO OU LENÇO

PELO AR

NÃO TOCAR O ROSTO
SEM HIGIENIZAR
AS MÃOS

OBJ E TOS E
SUPER F ÍCIE S
CON TA MINA DAS

2m

AO SAIR, MAN TENHA
UMA DISTÂNCIA SEGURA
DAS PESSOAS
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ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES
Faça higienização constante e não compartilhe objetos de uso pessoal,
como celulares, máscaras, talheres, copos e toalhas
Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados
Durma bem e tenha uma alimentação saudável
Caso você ou alguém na sua casa apresente sintomas semelhantes
aos da gripe, comunique imediatamente à Unidade Básica de Saúde
de sua região e ao Núcleo de Saúde Escolar do Campus Lagarto
O Governo do Estado de Sergipe disponibilizou o número de Whatsapp
(79) 98807- 2983 para a população tirar dúvidas sobre o coronavírus
(Covid-19), que estará ativo das 7h às 17h de segunda a sexta-feira.
Há, ainda, o contato da Ouvidoria Geral do SUS (136) para sanar dúvidas

SOBRE O USO DA

MÁSCARA
A recomendação do Ministério da
Saúde é que a população geral use
máscaras de tecido.
Devido à escassez de material, o uso de máscaras cirúrgicas
está reservado para profissionais de saúde, pessoas com
suspeita ou confirmação de Covid-19 e cuidadores desses doentes.
Desde 27 de abril de 2020, em todo o território sergipano, o
uso de máscaras é obrigatório durante o período em que a
pessoa estiver fora de casa .
12

Como utilizar
a

máscara
4

2

1

Antes de colocar
a máscara, lave
as mãos com
água e sabão ou
alcool a 70%

Certifique-se de
que sua máscara
esteja limpa,
sem rupturas,
esteja cobrindo
nariz, boca e
sem espaços
nas laterais

3

Enquanto estiver
usando a
máscara, evite
tocá-la ou ficar
ajustando

Ao chegar em
casa, lave as
mãos com água
e sabão. Remova
a máscara
pegando pela
parte traseira e
reserve-a em
saco plástico
para lavá-la

Advertências

5

Para lavar deixe
sua máscara de
molho por 30
minutos em
500ml de água
com 10ml de
água sanitária.
Depois enxágue
e lave com água
e sabão

Antes de reutilizar a máscara lavada, deixe-a secar e passe
o ferro quente.
Não utilize a máscara por mais de 3 horas. Ao perceber que
sua máscara está úmida, suja, danificada ou caso sinta
difuculdade de respirar, faça a substituição por outra máscara
limpa.
Não compartilhe a sua máscara, ainda que ela esteja lavada.
O uso das máscaras caseiras não substitui as demais
medidas, como o distanciamento social, a etiqueta
respiratória e a higienização das mãos.
Pessoas com suspeita ou confirmação da doença e seus
cuidadores devem usar máscara cirúrgica.
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ORIENTACOES DE

ESTUDO
A

Tomamos aqui a compreensão de estratégia de estudo como uma sequência de ações planejadas pelo estudante para aprender algum assunto (POZO, 2002). Escolhemos apresentar orientações gerais para
facilitar seu momento de estudo, mas você poderá adaptar ao seu
ritmo cotidiano, ao seu estilo de aprendizagem e às suas condições de
vida. Observe essas orientações no processo a seguir:
DISTRIBUA
DISCIPLINAS E
CONTEÚDOS
PARA O DIA OU
SEMANA

ESCOLHA
O LOCAL DE
ESTUDO

DEFINA OS
OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM

APLIQUE
OU EXERCITE
O QUE
ESTUDOU

ESTRATÉGIAS
DE ESTUDO

ESTABELEÇA
TEMPO PARA
CADA DISCIPLINA

ELABORE
RESUMOS,
ESQUEMAS OU
MAPAS MENTAIS

LEIA O
CONTEÚDO
REGISTRANDO
IDEIAS-CHAVE
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Distribua disciplinas e conteúdos para o dia ou semana

Como uma ação prévia ao momento do estudo, você separa quais
matérias e conteúdos precisa estudar em cada dia. Ter tudo listado pode
facilitar o início da maratona semanal e priorizar seu tempo. Como fazer
a distribuição?
Em posse dos horários semanais das disciplinas, eleja para o estudo do
dia até duas disciplinas em áreas de conhecimentos diferentes (ex.:
Geografia e Matemática; disciplina da área técnica e outra de formação
geral). Elabore um quadro com essa distribuição a cada dia até que o
memorize.
O conteúdo do dia, para cada disciplina, pode ser o que foi abordado na
aula e, em nosso contexto remoto, na videoconferência com o(a)
professor(a) no dia, ou no seu planejamento diário; ou o conteúdo que
antecede a aula seguinte, disponível no planejamento docente.
Escolha o local de estudo

Esse tópico pode evocar a imagem de um espaço modestamente
mobiliado, climatizado e com diversos recursos como mesa de estudos,
escrivaninha etc. Mas não é essa a ideia, que é uma condição ideal. O
local de estudo que propomos é o seu local; é aquele espaço escolhido
porque foi avaliado por você como o mais favorável. Nesse sentido, pode
ser qualquer limite de sua residência em mínimas condições de
iluminação (natural e/ou artificial) e de arejamento. Pense que deve ser
um ambiente que possa usar como referência, zelando por sua limpeza e
organização.
Defina os objetivos de aprendizagem

Indo direto ao ponto: saber o que estudar e organizar tempo e materiais.
Os objetivos te indicam que resultados pretende alcançar ao final
daquele momento. Por isso, em regra, devem ser claros, alcançáveis,
relevantes e pautados no tempo dedicado à disciplina (ex.1: compreender
conceitos e pressupostos básicos de determinado capítulo do livro X; ex.
2: i) estudar postulados e axiomas de determinado assunto e ii) resolver
exercícios contidos em lista Y).
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Os objetivos de aprendizagem aumentam o grau de autoconfiança nos
resultados de aprendizagem alcançados. Podem ser elaborados por
escrito ou mentalmente (em autodiálogo, você determina: “hoje vou
aprender conteúdo Z ou “vou revisar o conteúdo discutido na aula ou no
encontro on-line de hoje”).



Estabeleça tempo para cada disciplina

Recomenda-se pelo menos uma hora para cada disciplina. Contudo, esse
tempo pode variar em função: i) da presença ou ausência de recursos
didáticos; ii) dos objetivos pretendidos; iii) da complexidade do assunto ou
disciplina; iv) de sua motivação para estudar ou aprender; e v) entre
outras coisas, do seu ritmo de aprendizagem, que é peculiar.
Se você ainda tem responsabilidades domésticas ou profissionais, avalie
com franqueza quanto tempo e energia, na média, pode canalizar nesse
momento de estudos (ex.: duas horas livres por dia além do trabalho e das
aulas). No dia do estudo, tente separar o material que utilizará: caneta,
caderno, marcador de texto, livros, apostila, vídeos, pois isso ajuda a
“ganhar” tempo.
É importante que o tempo dedicado à disciplina seja valorizado, evitado
tudo aquilo que o impeça, tudo que carregue potencial de distração, de
desvio do foco. Exemplo categório: se seu celular não for tecnologia
favorável ao estudo, dado o poder desviante de vídeos e redes sociais,
guarde-o, pois, quando elas não assumem finalidade educativa, estão
associadas a baixo desempenho acadêmico (BICKERDIKE et al., 2016).
Dica: para organizar o tempo de estudo e as pausas de forma
cronometrada, caso opte pelo método Pomodoro, você pode explorar
aplicativos como: Flat Tomato (Disponível na versão para IOS) e
TomatoPlanner (Disponível para Android).
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LEIA O CONTEÚDO REGISTRANDO IDEIAS-CHAVE

Uma regra de ouro é investir 50 a 60 minutos de leitura do assunto dando
uma pausa de 10 minutos antes de prosseguir. Leitura ativa, isto é,
pensando com o(a) autor(a), dando sentido ao texto, questionando-o e não
somente captando suas informações. Estudos no campo da neurociência
mostram que, não raro, acontece o esquecimento das informações devido
ao estado passivo de atividade durante a leitura.
Nessa leitura, é essencial destacar ideias-chave do texto – e cada
estudante tem seu jeito - para possibilidade de elaborar resumos ou
revisitar o conteúdo em seus elementos fundamentais. Caso tenha
dificuldade em compreensão textual, pesquise métodos ou consulte
seu/sua professor(a) de Língua Portuguesa, que pode te ajudar.
O quadro-síntese a seguir apresenta um exemplo de método de leitura:




(Desenvolvido pelo psicólogo Francis Robinson)

S

Q

S-SURVERY

Q-QUESTION

Obtenha uma
visão geral do
que será lido

Crie perguntas
para si mesmo

(INS P ECIO NAR)

Leia a sinopse do
livro ou resumo
do artigo
Veja o índice para
saber o que será
abordado e como
foi organizado
Percorra o
livro/artigo
olhando
brevemente para
os principais
títulos

( QUE STI O N AR)

Qual é a ideia
central do texto?
O que o capítulo
quer explicar?
Qual a utilidade
dessa informação?
O que vou aprender
com essa leitura?

R

R-READ
( L ER)

R

R-RECITE
( R ECITAR)

Faça a leitura
Analise e organize
completa do texto o que entendeu
Grife os conceitos
e partes
importantes
Faça anotações
com exemplos,
opinião pessoal,
informações
adicionais...
Procure respostas
aos seus
questionamentos

R

R-REVIEW
(REVISAR)

Revise para
não cair no
esquecimento

Reproduza em
voz alta o que
entendeu ou
explique para um
amigo

Folheie o texto
novamente para
reler as partes
destacadas e
anotações

Use um método
de reprodução
(mapa mental,
resumo, paráfrase,
esboço...)

Leia as suas
reproduções
(resumos, mapa
mental,
esquema...)

Dica: para ajudar no armazenamento dos conteúdos, também pode ser utilizado o aplicativo
Instapaper. Com ele, você pode salvar diversos conteúdos, como vídeos, posts ou artigos
inteiros, para ler depois. Caso tenha problemas de falta de espaço no celular, o Google Drive
é uma boa opção para armazenamento.
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Elabore resumos, esquema ou mapas mentais
Essa ação pode ser ignorada, mas, se resolver segui-la, ela irá socorrê-lo(a) em
situações que se exijam revisão breve do conteúdo, como vésperas de avaliação. Ao
final de cada leitura, tente reformular as informações oralmente e, na sequência, por
escrito. Crie seu texto-síntese ou represente-o por meio de gráfico, diagrama, tabela ou
mapa mental. É uma forma também de testar seu aprendizado.
Nos resumos, você pode acrescentar o que aprendeu na aula ou, em tempos de
pandemia, nas videochamadas ou “lives” das redes sociais com os(as) docentes,
destacando como notas adicionais. Também pode, se julgar necessário, acrescentar
informações de outros textos, referenciando-os.

Aplique ou exercite o que estudou
Caso opte por não seguir a etapa anterior, é hora de partir para cima da prática ou
exercício, indispensável quando o conteúdo envolve cálculos ou prática (ex.: utilização
de um software ou técnica). Também ao aplicar um conhecimento ao seu cotidiano,
sempre que possível, ele passa a ter sentido para você. Um exemplo é determinada
teoria ou algum conceito sociológico ser criticamente aplicado/utilizado para entender
uma situação social específica.

Aliados a essas 7 ações com foco nos estudos, listamos 3 fatores que impactam
positivamente na saúde física e mental do indivíduo (JANSSEN, I. & LEBLANC, 2010) e,
por consequência, trazem benefícios para funções cognitivas em processo na prática
de estudos. São eles:
O sono permite, além do repouso biológico necessário ao
esforço intelectual de horas de estudo, a melhoria da
memorização de informações significativas. Observação: como

SONO

estão em desenvolvimento, os adolescentes necessitam de mais
horas de sono que os adultos (entre 7 a 8 horas por dia).

A alimentação balanceada, por razão evidente que
dispensa longos comentários, fornece os nutrientes
ALIMENTAÇÃO
SAUDÁVEL estruturais para o adequado funcionamento do corpo.

ATIVIDADE
FÍSICA

+
+
+

FUNÇÕES
COGNITIVAS

A atividade física otimiza o fluxo sanguíneo cerebral e fornece
mais oxigênio, deixando mais ativas regiões do cérebro ligadas
à aprendizagem.
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Como cuidar da
saúde mental diante
desta pandemia ?

#Ansiedade e a
Pandemia

Será que estou
comendo demais?
Por que não consigo
fazer nada?

Quando as aulas
vão voltar?
E o que vai
acontecer?

São tantas perguntas que invadem
os nossos pensamentos que elas podem
até gerar ansiedade. Nossa rotina foi
mudada de uma hora para a outra sem que
pudéssemos nos preparar. Para alguns, a
ansiedade pode motivar a ação e, para outros,
deixá-los sem saber o que fazer. Tente cultivar o
hábito do conhecimento, dar andamento às suas tarefas,
ler bons livros, ver filmes, mas, se não conseguir, não há
problema. Procure ajuda da equipe multidisciplinar do IFS
ou de um profissional de sua confiança. A ansiedade pode
ser o motor para ótimas atitudes, por isso, não permita
que a ela paralise você.

#Como lidar com as incertezas

??

Vivemos numa sociedade em que as incertezas são grandes geradoras
de ansiedade. A pandemia da Covid-19 revela uma nova série delas,
diante das quais nós, enquanto sociedade e indivíduos, podemos por
vezes sentirmo-nos perdidos e desorientados, mesmo com tantas
informações sendo difundidas diariamente nos diversos veículos de
comunicação. Diante desse quadro, é importante limitarmos nosso tempo
exposição às notícias sobre a pandemia e buscarmos informações de fontes
confiáveis, evitando uma sobrecarga de conteúdos que por vezes só serão
fonte de ansiedade. Lembre sempre que, nesse momento, as respostas às
incertezas sociais precisam ser coordenadas, com os diversos atores sociais
agindo conjuntamente. Se cada um fizer a parte que lhe cabe, como respeitar
o isolamento social, por exemplo, juntos encontraremos soluções para este
problema.

?

?

?

?
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Você sabia que
uma notícia falsa
pode matar várias
pessoas?

#Fake news x Verdades
Atualmente, todos os países estão buscando
soluções para conter o vírus e a pandemia que
se alastrou pelo mundo. Por isso, compartilhar
notícias falsas pode colocar a saúde de toda a
comunidade em risco, inclusive matar. Então,
faça a sua parte, busque informações através
de fontes confiáveis e científicas. Assim, você
ajudará a propagar o respeito na internet.

#Intensificação do convívio familiar
A convivência familiar intensa pode gerar estresse e é preciso saber dividir
os momentos juntos dos momentos individuais. Assim, perceba que podem
existir momentos vantajosos dessa convivência, a exemplo de refeições em
conjunto, atividades de lazer, exercícios físicos, jogos, filmes e lives. Por
outro lado, os momentos em convívio se tornam desgastantes quando não
temos o nosso tempo e espaço individual para reflexão sobre a vida ou para
estudos respeitados pelos demais. É preciso um esforço individual e coletivo
para evitar conflitos por pequenas coisas. Portanto, sugerimos algumas dicas
para tentar manter essa convivência a mais harmoniosa possível: mantenha,
sempre que possível, o diálogo e a mediação de alguns conflitos; respeite o
espaço, seu e dos outros; busque conversar para saber das necessidades de
quem está junto de você, pois todos estamos apreensivos com as incertezas
desse momento.

#Pressão por produtividade
A pressão por produtividade vem de todos os lados: de nós, das/os
professoras/es, da família, da comparação com a/o colega da
turma que está conseguindo ser bastante produtiva/o. Ser
produtiva/o não significa comprometer a saúde mental
aprisionando-se ao ritmo desenfreado da produtividade
acadêmica. Em momentos de crises mundiais, as rotinas e as
condições emocionais e cognitivas são afetadas: a mente e o
corpo reagem ao processo enfrentado pela humanidade. Respeite
as emoções e reações para que aos poucos as atividades
acadêmicas sejam desenvolvidas sem gerar adoecimentos! Faça
as atividades que conseguir, tire dúvidas com professoras/es e
colegas. As atividades que não forem resolvidas/concluídas
poderão ser desenvolvidas no dia seguinte ou nos próximos
dias, sem culpas, sofrimento. Produtividade e bem-estar
devem caminhar juntos!
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#Isolamento social não precisa ser
isolamento afetivo

O isolamento social é uma medida recomendada pela Organização
Mundial de Saúde (OMS) para a prevenção do aumento dos índices
de contaminação pelo novo coronavírus. #Fiqueemcasa
O isolamento social não precisa ser isolamento afetivo. Cultive
seus laços de afeto! Uma ligação, uma mensagem, um e-mail, uma
videochamada ou outras alternativas de comunicação podem ser
meios para nos aproximar das pessoas e continuar fortalecendo os
relacionamentos: familiares, amizades, romances e também as
relações acadêmicas. Durante o dia, sempre que puder, indique
músicas, filmes, artes, leituras e interatividades diversas; expresse
o que sente; cuide-se e cuide; acolha e seja acolhida/o! Transmita e
receba afetividades! #Conexõesafetivas
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#Mantendo o equilíbrio emocional
1. Busque alternar as atividades de trabalho
ou estudo remoto com atividades que sejam
prazerosas para você.
2. Caso consiga, mantenha uma rotina
pré-estabelecida e organizada.
3. Caso faça uso de alguma medicação
psiquiátrica, mantenha seu uso
normalmente e consulte seu médico
se observar alguma alteração ou
piora dos sintomas.
4. Mantenha seu corpo em equilíbrio (exercícios físicos/meditação
e relaxamento/boa alimentação).
5. Se necessitar, busque apoio profissional da equipe multidisciplinar do
Campus (contatos nas páginas de 19 a 21) ou de profissionais de sua
confiança e preferência.

#Rede de apoio socioassistencial em Lagarto
Essa situação de crise sanitária nos põe diante de algumas dificuldades
socioeconômicas. Caso sua família necessite de proteção socioassistencial do
município, você pode acessar alguns dos benefícios socioassistenciais
disponíveis para as pessoas com vulnerabilidade socioeconômica: 1. Renda
Cidadã Lagartense; 2. Aluguel Social; 3. Cesta Básica. A solicitação deve ser
feita no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) mais próximo de
sua casa. A equipe do CRAS o atenderá e repassará as informações detalhadas
sobre as documentações necessárias e perfil para acessar os benefícios
socioassistenciais. A prefeitura municipal também, está desenvolvendo o
Plantão de Acolhimento Psicológico, para dar apoio psicológico aos
profissionais que estão na linha de frente da prevenção e combate ao
coronavírus e toda a comunidade lagartense. A escuta de apoio terá a duração
de até 20 minutos, com plantões de segunda a sexta, das 7h às 16h, e
agendamento pelo telefone: (79) 99894-0918.
Se você não mora em Lagarto, verifique na Secretaria Municipal de Assistência
Social da sua cidade se esses serviços também estão disponíveis.
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#Links úteis
https://coronavirus.saude.gov.br/
(Site com orientações do Ministério da Saúde)

https://www.ladoaladopelavida.org.br/detalhe-noticia-ser-informacao/covid-19-oms-div
ulga-guia-com-cuidados-para-saude-mental-durante-pandemia
(Cartilha de orientações da OMS sobre saúde mental na pandemia)

https://youtu.be/KCkOCxPSlKE
(Yoga para alívio de estresse e ansiedade)
https://youtu.be/DmV4SS95Smw
(Yoga para controle da ansiedade)
https://youtu.be/W7FMDCoOLEc
(Treino respiratório para controle de crises ansiosas)
https://youtu.be/mzQsd-bsGYk
(Exercícios respiratórios para ansiedade)
https://www.instagram.com/apoio.emocional/
https://oqueteafeta.com.br/apoio-emocional-gratuito/
(Apoio emocional)
https://www.instagram.com/achavedaquestaoo/
www.achavedaquestao.com
(Aconselhamento terapêutico)
https://www.instagram.com/eurekka.me/
www.eurekka.me/mais
(Psicoterapia online e presencial)
https://www.cvv.org.br/
Telefone: 188
E-mail: atendimento@cvv.org.br
(O Centro de Valorização da Vida realiza apoio emocional e prevenção do suicídio)
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Mensagem
Final

Quando essa pandemia passar, esperamos encontrar todos com saúde e assim retomarmos as
nossas atividades presenciais. Logo estaremos
juntos novamente! Todos que formam a GENTEC e a
GENSUP do IFS - Campus Lagarto desejam muita
saúde, força e fé a todos os nossos estudantes e
aos seus familiares.
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