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“APRENDER A ESTUDAR  

Estudar é muito importante, mas pode-se estudar 
de várias maneiras… 

Muitas vezes estudar não é só aprender o que vem 
nos livros. 

Estudar não é só ler nos livros que há nas escolas. 
É também aprender a ser livres, sem ideias tolas. 

Ler um livro é muito importante, às vezes, urgente. 
Mas os livros não são o bastante para a gente ser 

gente. 
É preciso aprender a escrever, mas também a viver, 

mas 
também a sonhar. 

É preciso aprender a crescer, aprender a estudar. 
Aprender a crescer quer dizer: 

aprender a estudar, a conhecer os outros, a ajudar 
os outros, a viver com os outros. 

E quem aprende a viver com os outros aprende 
sempre a viver bem consigo próprio. 
Não merecer um castigo é estudar. 
Estar contente consigo é estudar. 

Aprender a terra, aprender o trigo e ter um amigo 
também é estudar. 

Estudar também é repartir, também é saber dar o 
que a gente souber dividir para multiplicar. 

Estudar é escrever um ditado sem ninguém nos  
ditar; 

e se um erro nos for apontado é sabê-lo emendar. 
É preciso, em vez de um tinteiro, ter uma cabeça 

que saiba pensar, pois, na escola da vida, primeiro 
está saber estudar. 

Contar todas as papoilas de um trigal é a mais linda 
conta que se pode fazer. 

Dizer apenas música, quando se ouve um pássaro, 
pode ser a mais bela redacção do mundo… 

………..Estudar é muito 

……………..mas pensar é tudo!.” 

José Carlos Ary dos Santos 

 

 

A turma EFA S1 do Curso de “Educação e 

Formação de Adultos de Nível Secundário e 

de Habilitação Escolar”, Percurso S -Tipo A 

da Escola Básica e Secundária Dona Lucinda 

Andrade, São Vicente 

tem a honra de convidar V. Exas. a participar na 

atividade integradora “Jogos Tradicionais” a ter lugar 

no dia 23 de fevereiro de 2018, a partir das 19 horas, na 

Escola Básica e Secundária Dona Lucinda Andrade, em 

São Vicente. 


