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O QUE EU QUERO ESTUDAR É ‘INEVITÁVEL’

C  onvencer os professores...  

...de que o que se quer estudar, pode ser estudado

Depois de escolher o que você gostaria de estudar, a res-

peito do que gostaria de se aprofundar, será necessário apresen-

tar aos professores argumentos para convencê-los a auxiliá-lo (a)

em sua épica jornada.

P  arte 1  

Chegado é o momento de encontrar os argumentos para

conquistar os bravos guerreiros que irão acompanhá-los em sua

aventura!

Lembre-se, acima de tudo, que seus professores são muito

chatos!  Extremamente  exigentes.  Que  eles  esperam  sempre  o

máximo de seus alunos.

Nessa  etapa  do  trabalho,  você  realizará  uma  pesquisa,

tomará nota e organizará bons argumentos que justifiquem sua escolha. Preocupe-se, agora com a

extensão – com muitos assuntos e abordagens do que deseja estudar –, pois o aprofundamento

virá nas etapas seguintes do seu trabalho.

Em sua pesquisa, procure responder de forma completa às perguntas:

O quê quer estudar;

Por quê deseja estudar e se aprofundar nesse assunto?

De que maneira esse assunto envolve diferentes campos do conhecimento?;

Estudar  isso  será  divertido  porquê…  (talvez  essa  seja  o  mais  importante  dos

argumentos).

E junte com outros bons argumentos para convencer os professores...

Organização do 
trabalho

Este trabalho será dividido 

em duas partes: 

1. Pesquisa e Criação

2. Registro e 

T  rabalho individual  

O trabalho será indi-

vidual, mas você não estará 

sozinho! Um(a) professor(a) 

estará pronto para atendê-

lo em suas dúvidas (ou por 

videoconferência ou 

Hangouts), seja a respeito 

do assunto pesquisado, seja 

para o cumprimento da pro-

posta.

Parte 1: Leitura da 

proposta e pesquisa:

Cerca 50 min



P  arte 2  

Depois  de  reunidos  muitos

argumentos, faça a seleção dos melhores

para  compor  um  texto  de  no  máximo  

3 minutos de duração.

Você gravará um vídeo ou um arquivo de áudio em que apresentará seus argumentos para

convencer os professores da importância do seu estudo e garantir que eles se interessem em trilhar

esse  caminho  com  você.  Utilize-se  não  apenas  de  conhecimentos  “enciclopédicos”…  Gere

curiosidade, desafie os ouvintes, apresente as possibilidades!

Entrega pelo M  oodle  

A entrega do seu arquivo de vídeo ou de áudio deverá ser pelo Moodle. 

Foi criado um novo curso chamado PIA – 6º a 9º Ano – 2020. Como acontece com os outros

cursos do Moodle, será necessário realizar sua a inscrição nesse novo espaço.

Nomeie-o adequadamente (  nome.sobrenome.PIA.9oAno.PropostaInicial  ). Deixe

seu arquivo no seu espaço do Google Drive e entregue apenas o

link para que os professores possam acessá-lo.

Para  entender  melhor  como  realizar  o

compartilhamento do link do seu vídeo ou áudio, siga os passos

do tutorial  presente no Mural da Escola (Tutorial  - Moodle -

Entregar link para arquivo).

Lembre-se  de  que  os

arquivos  que  você  tiver  no  

Google Drive e forem compar-

tilhados  por  link não  podem

ser  apagados! Senão,  os pro-

fessores  não poderão acessá-

los…

Então, crie a pasta PIA

para armazenar seus arquivos

e deixe seu espaço do  Google

Drive sempre muito bem orga-

nizado.

Todo filho(a), é
mestre(a) do

convencimento!

Parte 2: Escrita do 

roteiro, gravação e 

entrega:

Cerca 50 min


