
Aproveite Seus Estudos ao Máximo

Você alguma vez questionou por que precisa 
passar tanto tempo na escola e estudando?

 Em vez de estudar, talvez preferisse 
jogar seu esporte preferido, um jogo no seu 
X-Box, conversar com os amigos, ou fazer 
outra atividade divertida. Talvez gostasse 

de ter idade suficiente para trabalhar com 
computadores, dirigir um caminhão grande, 

cuidar de criancinhas, ajudar pessoas 
necessitadas num país exótico ou longínquo, 
ou confeccionar deliciosas sobremesas de 

chocolate.



Mas, em vez disso, espera-se que você estude 
suas matérias escolares dia após dia.

Mesmo que seus professores se esforcem para 
tornar as matérias motivadoras e interessantes, às 
vezes a escola parece trabalho árduo. E algumas 
matérias são muito repetitivas, porque a repetição 
é importante para se aprender a soletrar, aprender 

matemática e melhorar sua caligrafia.
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Sua educação é importante! Você precisa 
adquirir agora um conhecimento básico 

de matemática, língua portuguesa, história, 
geografia e outros assuntos, para no futuro 

ter uma boa base para outras coisas, 
quando tiver uma ideia melhor do que quer 

ser quando crescer. 

Quando for mais velho, ficará 
agradecido por tudo que apre-

ndeu quando era mais novo, 
porque terá o conhecimento e 

as habilidades necessárias para 
construir uma vida e carreira 

gratificantes.5+2=
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Talvez você esteja pensando: “Mas quando eu for adulta só quero cuidar de bebezinhos bonitinhos.” Mesmo assim, você sabia 
que para ter competência para cuidar de bebês, precisa ter noções básicas de ciências e nutrição? E precisará ter estudado 

língua portuguesa para poder falar corretamente com os bebês que cuida e ajudá-los a desenvolver boas habilidades 
linguísticas.

 Olá, 
pequenino. 

Você é muito 
bonitinho!

Tem cinco dias  
que estou andando em 

círculos. E por que é que  
a minha espada  

está rosa?

Uups! Este  
jogo não está 
funcionando  

bem.

Ou talvez planeje um dia fazer 
design de jogos de computador. 

Sabia que para o design de jogos 
de computador ajuda muito saber 

bem matemática e linguagem?



Ou talvez você 
queira ser estilista. 

Para tirar as medidas 
certas e as roupas 

que você cria 
vestirem bem, você 

precisa estudar 
matemática.

Talvez sonhe construir uma casa ou uma ponte 
sobre um rio, ou criar e manter um lindo jardim. 

Vai precisar de matemática para tirar as medidas 
certas e de ciências para saber como trabalhar 

bem com os materiais necessários.

Ou talvez ser um chef que cria novas delícias com chocolate! Vai precisar entender como os seus ingredientes reagem quando misturados (o que é ciências), e como medi-los corretamente (o que é matemática). 

E também vai precisar de matemática para ajudá-
lo a cuidar bem das finanças quando for mais 

velho, de forma a certificar-se que tem os fundos 
necessários para comprar as coisas que precisa e 

até coisas divertidas que talvez queira.

E vai querer ter um conhecimento básico de biologia 
para ajudá-lo a saber a importância de comer os 

alimentos certos, e por que o exercício e o sono são 
importantes para ter uma vida saudável.
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Pergunte aos seus 
pais, professores ou 
outros adultos como 

a educação que 
receberam quando eram 

pequenos os beneficia 
hoje em dia.

O que está estudando 
hoje vai possibilitar 

realizar seus sonhos do 
futuro!


