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É importante que você faça um planejamento da sua rotina, mesclando atividades de diversão com a revisão das 
disciplinas.  
1. Crie uma rotina, assim como na época de estudos: tenha hora para acordar, estudar, descansar, se alimentar. 
2. Não fique o dia inteiro estudando: equilíbrio é a palavra-chave. 
3. Não adianta aumentar a carga de estudo no recesso e voltar mais cansado para a continuação do semestre. 

Preocupe-se em repor as energias para os próximos meses. 
4. Foque na matéria que tem mais dificuldade, mas não fique apenas nela: é preciso rever o conteúdo das demais 

disciplinas. 
5. Não é produtivo estudar por horas seguidas apenas uma matéria. Alterne o conteúdo de hora em hora. 
6. Concilie diversão e estudo: veja filmes cujo conteúdo se relacione com História, Geografia e Literatura. Também 

dá para estudar vendo peças de teatro e exposições de arte (nos canais virtuais), lendo história em quadrinhos e 
assistindo à televisão. 

7. Aproveite o recesso para dormir um pouco mais que na época de aulas, mas oito horas já são suficientes para 
repor as energias. 

8. Praticar atividades físicas é importante, mesmo que seja em casa.  
 
Pessoal estamos todos juntos e passaremos por isso também juntos! Xero no coração e vamos ficar em casa 
pelo bem de todos!  
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ETAPA 1 
 

 
Conteúdos:  

 Capítulo 2 – livro 1  
 
Estratégia de estudos:  
Leitura dos quatro tópicos do 2º capítulo – eles tratam sobre os autores da poesia romântica e suas respectivas 
gerações (1º geração, Indianista e Nacionalista/ 2º geração, Ultrarromântica/ 3º geração, Condoreira). Muita Atenção 
às características da poesia de cada autor e de cada geração, são os elementos mais importantes! 
 Claro que se trata de uma leitura prévia, tudo será visto assim que atravessarmos esse período difícil – é só para não 
ficarmos parado!!! É uma boa também a revisão do que já foi visto!    
Algumas propostas de exercícios do capítulo dois: 
Exercitando em aula: 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 13,14,15. 
Exercícios de fixação: fica a seu critério, podem ser feitas todas!     
 
Sugestões de filmes:  
SOCIEDADE DOS POETAS MORTOS (ESTÁ NA NETFLIX)  
https://www.culturagenial.com/filme-sociedade-dos-poetas-mortos/ (ANALISE DO FILME) 
 
Sugestões de livros:  
Romance Senhora – autor: José de Alencar 
https://dynamicon.com.br/wp-content/uploads/2017/02/Senhora-de-Jos%C3%A9-de-Alencar.pdf (OBRA EM PDF) 
https://www.passeiweb.com/na_ponta_lingua/livros/analises_completas/s/senhora (ANÁLISE DA OBRA) 
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