O segundo semestre letivo vem ai!

Acabou-se o que era doce.

Em compensação vamos rever os amigos e retomar os estudos, e as duas coisas são legais.

O segundo semestre letivo é sempre mais curto que o primeiro, e quando nos dermos conta o
Natal já estará batendo em nossas portas.

Para o retorno às aulas é importante se lembrar de algumas coisinhas:

1. as aulas recomeçam no dia 01/08 e não no dia 06/08, ok? Nada de dar uma
"emendadinha", pois ela vai lhe custar 18 faltas se você estudar no período diurno ou 15 faltas
se você estudar no período noturno. E não adianta tentar se convencer de que "não haverá
aula" porque haverá sim!
2. prepare seu material e esteja com tudo pronto para o segundo semestre. Junte seus
cadernos, livros, canetas, etc. e deixe tudo "de jeito" para você não ter que sair procurando
tudo de última hora.
3. consulte sua agenda e veja se algum professor deixou alguma tarefa para ser entregue
na volta às aulas. Nada dessa estória de "esqueci, posso entregar na semana que vem?".
4. se você estuda de manhã, coloque seu despertador para despertar na hora certa.
Chegar atrasado no primeiro dia de aula é uma péssima maneira de voltar às aulas.
5. estabeleça suas metas e prioridades para o segundo semestre. Coloque como
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prioridades as disciplinas onde teve mais dificuldades e, portanto, onde terá que fazer um
esforço maior para se recuperar no segundo semestre.
6. se você está no terceiro colegial, aproveite para anotar na sua agenda, se não fez ainda,
as datas de inscrição e de provas do ENEM e dos vestibulares que irá prestar.
7. faça uma reflexão sobre aquilo que "deu errado na escola" no primeiro semestre e
procure propor para si mesmo algumas maneiras de mudar isso. Converse com seus
professores e peça ajuda para resolver esses problemas.
8. faça uma reflexão sobre o que deu certo no primeiro semestre e planeje-se para
melhorar ainda mais nesses itens.
Bom retorno e boas aulas!
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