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MINHAS PRIMEIRAS PERGUNTAS

Se eu não tenho perguntas, 

não tenho por que estudar isso!

Agora que você já (1) escolheu o tema de seu estudo, (2) já

defendeu com seus argumentos, em gravação de vídeo ou de áu-

dio, o que quer estudar e (3) convenceu os professores, chegou o

momento de iniciar suas explorações.

Neste trabalho, você irá listar perguntas (as perguntas ini-

ciais) do seu trabalho. Esses questionamentos guiarão seus traba-

lhos seguintes.

Quando estudamos alguma coisa, 

(A) geralmente já temos o que queremos saber. Es-

sas são nossas perguntas iniciais. Os professores poderão ajudar,

com o caminho para que essas perguntas sejam respondidas, e,

principalmente, ajudando a fazer mais perguntas, perguntas que

não haviam sido imaginadas ainda!

(B) Outras vezes, mesmo que saibamos o que que-

remos estudar, não temos clareza a respeito do que queremos saber, por onde começar. Para isso,

temos os professores nos orientando em nossos estudos; e é neles que tenho de ter confiança, para

que guiem meus estudos. Os professores separarão textos, vídeos, imagens – entre outras possibili-

dades – para que eu possa ter minhas primeiras dúvidas e elaborar melhor minhas curiosidades.

(C) Posso não ter dúvidas, perguntas… posso ter certeza de que “já sei tudo a respei-

to daquele assunto”. Nesse caso, devo aceitar os desafios dos professores, para ter mais dúvidas,

mais perguntas! Mas, se eu realmente já sei tudo a respeito desse assunto, por que o escolhi como

especialidade? Se não tenho mais o que quero saber, por que escolhi esse assunto como especiali-

dade?

Organização do 
trabalho

Este trabalho será dividido 

em duas partes: 

1. Organização do Google 

Drive;

2. Leitura, pesquisa e 

elaboração de perguntas.

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.



P  arte 1 -   Organização do Google Drive  

Os professores prepararam o Documento do Google que

você utilizará para registrar seus estudos. Esse arquivo tem os

espaços para os professores indicarem para você textos, vídeos,

páginas de  Internet, questionamentos e sugestões de pesquisa,

para que você se aprofunde no seu assunto.

Tem ali  o espaço para você registrar quais foram suas

pesquisas, quais textos leu, mas principalmente onde encontrou

esses materiais, para no futuro revisitá-los.

Há, também, o espaço onde você escreverá suas ideias, suas descobertas, suas conclusões

suas novas perguntas etc. Enfim, seu espaço de registro de  ideias próprias.  É nesse espaço que

você deverá realizar o trabalho de hoje e esse documento que os professores irão acessar. 

P  arte  s   2 -    Leitura, pesquisa e elaboração de perguntas  

Leia o(s) texto(s) e inicie suas atividades. É hora de aceitar as

indicações dos professores. Eles podem ter enviado para você algum

texto, algum link para uma página de  Internet ou simplesmente uma

lista de ideias para serem seguidas nesse momento.

Você  deverá  elaborar  uma  lista  –  uma  enorme  lista  –  de

perguntas, do que você quer saber, do que você está curioso a respeito

do que está estudando. 

Q  uestionamentos frequentes dos alunos   a respeito do trabalho  

“É  importante  já  responder  a  pergunta?” Se  você  já  tem a

resposta, escreva-a, sim. Ainda não tem? O mais importante, agora, é

perguntar, perguntar, perguntar!

“Posso colocar entre as perguntas  alguma teoria  maluca  que pensei?” Se  serve como

pergunta, deve estar lá! Afinal, esse é o ponto de partida de mais estudos.

“Minhas perguntas são muito bobas…” Sem problema! Pode parecer boba agora,  mas

qualquer pergunta pode se tornar o início de um grande estudo!

“Não tenho perguntas…” Volte para o início deste Documento e reinicie a leitura...

A  s 7 categorias  

Oh, não, novamente elas, não!

Para elaborar a nossa lista ini-

cial de perguntas, é muito im-

portante  recorrer  à  estrutura

mais  simples  de  realizar  as

perguntas  a  respeito  de  um

elemento:

     O quê / quem? (objeto)

              Por quê? (objetivo) 

             Quando? (tempo) 
Onde? (lugar)

          Quanto? (quantidade)

            Como? (modo)

     Para quê? (consequência)

O  rganize seu espaço do Google Drive  

Encontre a pasta que os professores

compartilharam  com  você  pelo  

Google  Drive.  Estará  dentro  da  sua

pasta  Compartilhados  Comigo.  Você

deverá criar  uma ligação (link)  para

essa pasta dentro da Pasta PIA que já

deve existir no seu espaço do Drive.


