50 PERGUNTAS
PARA FAZER
50 PERGUNTAS PODEROSAS DIFERENTES PARA
FAZER À CRIANÇA SOBRE A ESCOLA!
O incentivo dos pais na rotina escolar ou no início de
uma nova fase é muito importante para os pequenos,
pois eles precisam se sentir cuidados.
Os pais podem tornar este processo mais interessante,
participando de forma criativa e demonstrando
interesse pelo desempenho na escola ou em outra
atividade exercida pela criança. As perguntas podem
ser feitas no caminho pra casa, durante o jantar, no
trajeto dentro do carro... em inúmeras oportunidades
que os pais podem criar!
Façam perguntas poderosas para evitar respostas do
tipo “foi bom”, “tudo bem”, “sim... uh hum”, “foi legal”...
O objetivo de variar a forma de perguntar é quebrar o
padrão das perguntas óbvias e das respostas sem
conteúdo relevante.
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1. Qual foi a brincadeira mais legal hoje?
2. O que fez você sorrir hoje?
3. Por que foi muito bom você ter saído de casa para
ir para escola hoje?
4. De tudo que aconteceu na escola hoje, o que você
mais gostou? Qual foi a melhor coisa?
5. Se você pudesse me dizer uma coisa que você fez
e que você se divertiu muito fazendo, o que seria?
6. De todos os coleguinhas, qual foi o mais atencioso
engraçado, divertido, amigo, alegre, inventivo e
etc? O que ele fez?
7. Você pode me ensinar alguma coisa nova que você
aprendeu hoje na escola?
8. Qual professor deu a melhor aula hoje? Por quê?
9. Você
hoje
sentiu
algum
sentimento
especial/diferente? Qual foi? Me conta.
10.Você viu ou fez algum ato de bondade hoje?
Ajudou a alguém? Qual?
11.E ato de maldade? Você viu algum?
12.Teve alguém para quem você deu algum sorriso
hoje? Para quem? Me conta?
13.Você quer voltar pra aula amanhã? Me diz!
14.Dos deveres, exercícios, leituras, qual foi o melhor
do dia de hoje?
15.Você aprendeu alguma palavra nova hoje? Qual?
16.Alguém chorou na escola ou na sua turma? Por quê?
17.Qual o jogo ou brincadeira mais popular no recreio?
18.Você disse “obrigado(a)” a alguém? Quando?
19.Com quem você se sentou durante o recreio?
20.Aprendeu alguma música nova?
21.Qual foi a melhor parte ou hora do dia na escola? A que você gostou mais?
22.E qual foi a que você gostou menos?
23.Faltou alguém na sua sala hoje?
24.Você leu algum livro na escola hoje?
25.Se você pudesse resumir o dia de hoje numa história, qual seria?
26.Você se sentiu inseguro em algum momento do dia?
27.Você viu ou ouviu algo que te surpreendeu? Ficou surpreso com alguma coisa?
28.O que você viu ou ouviu que fez você refletir?
29.Se você pudesse cantar uma música agora, para dizer o que você está sentindo, qual seria?
Por quê?
30.Qual foi sua melhor descoberta de hoje?
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31.Alguém fez bagunça hoje? E você, fez?
32.O que você pode fazer para que o dia de amanhã seja ainda melhor que o de hoje?
33.Qual foi a regra mais difícil de seguir hoje?
34.Se dependesse só de você para sua turma ser mais amiga, o que você faria?
35.Se dependesse só de você para sua escola ser mais alegre, o que você faria?
36.Diga-me algo que você não sabia ontem e que sabe hoje!
37.O que te desafiou hoje?
38.Que tal você me ensinar algo que aprendeu na escola hoje?
39.Se você pudesse mudar algo no seu dia, o que você mudaria? Por quê?
40.Você se sente preparado(a) para o teste amanhã?
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41.Quando você chegar na frente da escola amanhã, o que você gostaria de pensar, fazer,
dizer, sentir e etc?
42.Você foi corajoso em algum momento? Quando?
43.Você quer falar algo que tem vontade ou que não perguntei? Pode falar!
44.O professor(a) ficou bravo(a) hoje? Por quê?
45.Algo fez você sentir medo hoje?
46.Você sentiu ciúmes hoje?
47.Você fez algo e se sentiu orgulhoso hoje?
48.Qual a parte favorita e a que você menos gosta na escola?
49.Se você trocasse de lugar com o professor amanhã, o que você ensinaria?
50.Se você pudesse mudar algo na escola, o que você mudaria? Por quê?
Vocês podem fazer quantas perguntas desejar ou a criança tiver condições de responder.
Podem, ainda, criar novas perguntas e em outras atividades, como curso de inglês, aula de
futebol, aula de ballet, de música...
Podem, ainda, criar novas perguntas para outras
atividades, como curso de inglês, escolinha de futebol, aula de ballet, de música...
ATENÇÃO: Estas são algumas sugestões. Não precisam fazer todas. Cuidado com o exagero,
para não virar um interrogatório e cansar a criança.
Querem saber mais? Aproveitem e façam perguntas! Falem comigo ou visitem minhas redes
sociais!!
Até breve!
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