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O material fornecido ao aluno será a apostila da Rede Católica de Educação e uma lista de 

exercícios complementares que será dividida por fascículos, ou seja, a cada fascículo uma lista.   

Em cada aula expositiva é muito importante que o aluno traga sua apostila e sua lista de exercícios.  

Será usada uma metodologia conhecida como sala de aula invertida. Esta metodologia está 

baseada no conceito de ensino híbrido em que usamos os recursos clássicos, como lousa, caderno e 

apostila, com recursos digitais que são os vídeos postados na internet. O aluno receberá como tarefa 

assistir vídeos-aulas que serão usados em aulas futuras como base para a resolução de exercícios em 

sala de aula. 

Para obter o melhor desempenho possível no ano é importante que o aluno siga algumas 

orientações:  

 Faça anotações das aulas, inclusive dos resumos de revisão. O ato de anotar facilita bastante o 

processo de aprendizagem.  

 Após cada aula expositiva que teremos o aluno deverá ficar atento à realização da tarefa 

escolhida. Os exercícios para as tarefas serão selecionados do material fornecido pela escola e 

também da lista de exercícios complementares.  

 Assistir as vídeos-aulas que serão usados em aulas futuras, sempre que solicitado. 

 A frequência nos plantões de dúvidas é fundamental. No estudo de uma disciplina de exatas a 

realização de exercícios é tão importante quanto o bom entendimento teórico do assunto. A 

explicação da teoria cabe ao professor, mas a proficiência na resolução de exercícios é 

resultado de trabalho duro por parte do aluno.  

Não se esqueça: O Prof. Boaro está aqui para lhe ajudar! Preste o máximo de atenção que 

conseguir na aula. Pergunte tudo o que quiser sempre. Faça o máximo que exercícios que conseguir. 

Tire as dúvidas em aula ou no plantão sempre que precisar.   

Costumo dizer que a responsabilidade pelo aprendizado é de 50% do aluno e 50% do professor, 

para dividir bem as responsabilidades! Cumpra com sua parte.  

Bons estudos!! 


