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SUBSECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL  
ASSESSORIA ESPECIAL DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL 

EMENTA DO COMPONENTE CURRICULAR ESTUDO ORIENTADO NO ENSINO 
FUNDAMENTAL ANOS FINAIS: PROGRAMA SUCESSO ESCOLAR 

Identificação do componente curricular: Estudo Orientado 

Carga horária anual para as escolas de 7h em tempo integral: 120h  

Carga horária anual para as escolas de 9h30 em tempo integral: 160h 

O Estudo Orientado é um componente que integra a Parte Diversificada do Currículo. 
Busca oferecer tempo e espaço para o uso de estratégias de aprendizagem, por meio 
dos quais os estudantes têm a oportunidade de desenvolver o autodidatismo, a 
autonomia intelectual e a capacidade de aprender a aprender. 

Para alcançar esse objetivo, estudantes e professores têm papéis que se completam. 
O estudante identifica as estratégias que facilitam sua aprendizagem para utilizá-las 
nos seus estudos, e o professor incentiva e reflete com os alunos sobre a importância 
das aulas de Estudo Orientado para a realização dos seus projetos de vida. 

OBJETIVOS 

• Oferecer tempo qualificado destinado à realização de atividades pertinentes 
às Áreas do Conhecimento (Humanas, Linguagens, Ciências da Natureza e 
Matemática) para apoiar cada estudante em suas necessidades de 
aprendizagem;  

• Aprender métodos, técnicas e procedimentos para organizar, planejar e 
executar os processos de estudo visando o autodidatismo, autonomia, 
capacidade de auto-organização e de responsabilidade pessoal nas diversas 
Áreas do Conhecimento, possibilitando ao estudante o exercício do 
protagonismo. 

HABILIDADES 

• Construir seu perfil estudantil identificando habilidades, aptidões, 
potencialidades e gostos;  

• Reconhecer a necessidade e a importância da aquisição de hábitos e de rotina 
de estudo;  

• Identificar os hábitos essenciais para a criação de uma rotina de estudos;  

• Estabelecer rotinas de estudos de acordo com as metas do seu Plano de 
estudo;  

• 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 rendimento escolar;  
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• Aplicar técnicas de estudo individuais e coletivas. 

OBJETOS DE CONHECIMENTO 

• Perfil do estudante; 

• Responsabilidade pessoal;  

• Protagonismo e Estudo Orientado;  

• As relações entre a vida escolar e o Projeto de Vida;  

• Planejamento e organização do material e do processo de estudos 
(agendamento, planners, cronogramas entre outros); 

• Técnicas de estudos (resumo, resenha, mapa mental, fichamento, flash cards, 
autoexplicação, pesquisas entre outros); 

• Seleção e aplicação de técnicas de estudo a partir das unidades curriculares 
trabalhadas no trimestre;  

• Criação de novas técnicas de estudo;  

• Produção de planos de estudos, acompanhamento e autoanálise do 
desenvolvimento do plano de estudos;  

• Acompanhamento de forma crítica e autônoma do rendimento escolar ao 
longo do ano letivo;  

• Protagonismo estudantil e estudo cooperativo. 
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