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ESCREVENDO O PROJETO

O Mundo saberá o que escolheu estudar

Com as suas primeiras leituras realizadas – de textos, ima-

gens, vídeos etc. – com suas análises, com a sua escrita das per-

guntas, chegou o momento de  formalizar sua  proposta de estu-

dos (que já foi aceita) com a escrita do Projeto.

O Projeto

O Projeto escrito é a forma de organizar os passos que se-

guirá em seus estudos, firmando intenções, metas e prazos. Ali,

você descreverá seus objetivos e declarará particularidades de seu

trabalho. 

Com isso, os alunos e professores poderão, inclusive rece-

ber ajuda de outros membros da sociedade: professores de outras

instituições, profissionais de outras empresas ou familiares pró-

prios ou de outros estudantes da Escola.

Para escrever seu Projeto

Utilize o Documento do Google que foi disponibilizado em

sua Pasta do Projeto no Google Drive.

Ali, estão posicionados os títulos, subtítulos e espaços para

a escrita dos seus textos referentes ao seu Projeto. Escrever o Projeto é o momento de organizar as

próprias ideias, tomar decisões e verificar o que está faltando pensar a respeito do mesmo. 

Lembre-se de que seu Projeto será disponibilizado para toda a Comunidade Escolar. Isso

significa que você deve se expressar de modo claro e cuidar para que os leitores que ainda não sa-

bem do nosso PIA Especialidades compreendam com facilidade o que estamos fazendo.

O arquivo   on-line  

O  Documento  do  Google

com os  tópicos  e  organiza-

ção  para  a  escrita  do  seu

Projeto está na sua Pasta do

Projeto no Google Drive!

Organização do 
trabalho

Este trabalho será formado 

por: 

1. Leitura da proposta;

2. Preenchimento do 

Documento on-line.

T  rabalho individual  

O trabalho será indi-

vidual, e 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.


