
 

 

 

 10 Perguntas PODEROSAS para fazer para a criança na volta da escola! 
 

 Como disse anteriormente, o incentivo dos pais no momento de retorno às aulas ou no início 
de uma nova fase é muito importante para os pequenos. 
 

 Os pais podem tornar este processo mais interessante, participando de forma criativa e 
demonstrando interesse pelo desempenho na escola ou em outra atividade. 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. 
 

 Qual foi a brincadeira que você mais gostou hoje?  

 Qual professora deu a melhor aula? 

 Você aprendeu alguma palavra nova hoje?  Qual? 

 De todos os coleguinhas, com que você conversou mais?  

 Você pode me ensinar algo novo que aprendeu hoje?  

 Qual foi a regra mais difícil de você seguir na escola? 

 Você fez algo que se sentiu orgulhoso na sala ou no recreio?  

 Você fez bagunça hoje? O que você fez? 

 A Professora ficou brava hoje? Por quê?  

 O que eu não perguntei que você gostaria de me contar? 
 

 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? Falem comigo ou visitem minhas redes sociais!! 
 

Até breve!  

 


