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O Componente Curricular Estudo Orientado no Ensino Médio (Socioeducação)

oferece tempo qualificado destinado à realização de atividades pertinentes às

áreas do conhecimento (Humanas, Linguagens, Natureza e Matemática) para

apoiar cada estudante em suas necessidades de aprendizagem. Visa a

aprender métodos, técnicas e procedimentos para organizar, planejar e

executar os processos de estudo, visando a autonomia, capacidade de

auto-organização e de responsabilidade pessoal nas diversas áreas do

conhecimento, possibilitando ao estudante o  exercício do protagonismo.

À luz desses objetivos, o componente curricular Estudo Orientado deve ter

a proposta de levar aos socioeducandos autoconhecimento, responsabilidade

pessoal, as relações entre a vida escolar e o projeto de vida,

desenvolvimento de rotinas e hábitos de estudo, organização e preparação

para os momentos de estudo, apropriação e aplicação de técnicas de estudo

a partir dos objetos de conhecimento trabalhados no trimestre,

desenvolvimento da capacidade de autoavaliação e autorresponsabilização.

OBJETIVOS GERAIS
● Conhecer o perfil estudantil, identificando habilidades, aptidões

potencialidades e gostos;

● Reconhecer a necessidade e a importância da aquisição de hábitos e

rotinas de  estudo;

● Identificar os hábitos essenciais para a criação de uma rotina de

estudos;



● Estabelecer rotinas de estudos de acordo com as metas do Plano do

socioeducando;

● Apropriar-se de técnicas de  estudo;

● Manipular técnicas de estudo de acordo com as necessidades de

aprendizagem;

● Desenvolver as atividades  planejadas, utilizando  técnicas de estudo;

● Elaborar planejamento de  estudos de forma autônoma;

● Traçar metas de desempenho escolar.
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