
Título: Quarentena e estudos: dicas de adaptação nesta época difícil 
 
A quarentena estabelecida para a prevenção de novos casos do Covid-19 têm mexido com 
os estudos dos alunos e planejamento de aula professores que precisaram se adaptar a 
este novo estilo de aprendizado. 
 
Estudar em casa nem sempre é fácil: há distrações dos familiares, um catálogo enorme de 
séries que empresas disponibilizam e até a sensação de férias coletivas, nunca antes 
experimentada assim pela sociedade. 
 
Será mesmo? Talvez este seja o melhor momento para aprender algo novo e se dedicar, 
mais do que nunca, aos estudos e a nova rotina que deve ser adaptada na quarentena, a 
depender de cada aluno e ambiente familiar. 
 
Separamos algumas dicas que podem ser úteis neste processo de adaptação, confira: 
 

1. Ajuste os horários, defina um período do dia para os estudos e dedique-se a eles, 
que devem ser prioridade neste momento, já que as aulas continuam. Evitar 
distrações neste momento como a utilização do celular e TV são especialmente 
importantes para não desviar o foco. 

2. Combine com a família um horário para os seus estudos. Uma boa dica é 
observar o horário em que a casa fica mais silenciosa para esta atividade, sendo 
assim, tente adequar a hora de estudo neste período e avisar aos familiares sobre 
sua hora de estudo. 

3. Viu que a casa ficou silenciosa? Aproveite este momento para estudar conteúdos 
mais densos e resolver exercícios que precisam ser entregues logo, por exemplo.  

4. Tenha um local (se possível, longe de distrações) separado na casa só para os seus 
estudos. Não vale estudar em frente à TV ou do lado de um videogame, né? 
Lembre-se que este momento é dedicado ao SEU desempenho escolar, portanto, 
não o negligencie. 

5. Se possível, conecte-se com seus professores e colegas de sala de aula para 
tirar dúvidas e conversar um pouco sobre a rotina pessoal. Esta atitude é saudável e 
assim vai ver que não é só você que tem dificuldades na nova modalidade de 
ensino. 

6. Está tudo bem você não ser tão produtivo um dia ou outro. Estamos vivendo 
uma pandemia em que todo o mundo precisa se adaptar. Haverão dias que não 
serão bons para estudos, outros você realmente não conseguirá: e tudo bem. 
Persista todos os dias e não ultrapasse seus limites. 

 
O protagonismo nesta história é todo seu e é uma tarefa inadiável e inegociável. Se 
começar a estudar melhor hoje, colherá os resultados num futuro bem próximo. Bons 
estudos! 
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