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Título: Construindo a história de cada um 

Duração: 3 aulas 

Introdução 

A proposta desta sequência é que o aluno conheça melhor aspectos da história pessoal e saiba 

organizar temporalmente os fatos de sua vida, percebendo mudanças, continuidades e valorizando a 

memória como fonte. 

Objetivos de aprendizagem 

• Perceber-se como construtor de sua história. 

• Perceber a passagem do tempo associada a acontecimentos cotidianos. 

• Reconhecer noções de ordenação e sequência temporal. 

A noção do “Eu” e do “Outro”: comunidade, convivências e interações entre pessoas – (EF02HI03) 

Selecionar situações cotidianas que remetam à percepção de mudança, pertencimento e memória. 

Recursos e materiais necessários 

• Lousa, caneta para lousa (ou giz), 

• Cópias de fotos de família, 

• Papel kraft ou cartolina, 

• Papel sulfite, 

• Régua, 

• Lápis preto n. 2, 

• Lápis de cor, 

• Borracha, 

• Fita adesiva removível. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Registro de um dia importante 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em semicírculo 

A proposta inicial é apresentar o tema “identidade” tratando de aspectos específicos de cada 

um. Pergunte aos alunos: “O que vocês sabem sobre sua história?”. Em seguida, converse com a turma 

sobre a existência de objetos, fotografias e documentos pessoais que, além da memória, servem de 

fonte para a investigação da história pessoal. 

Após o diálogo inicial, disponibilize para os alunos os materiais necessários, como folha de 

papel sulfite, lápis preto e lápis de cor para a elaboração de um desenho. Peça que registrem um dia 

importante da vida deles (um passeio em família, o nascimento de um familiar, o primeiro dia de aula, 

entre outros). Esse é um momento em que o aluno pode apresentar sua história de forma lúdica. Após 

a realização dos desenhos, proponha a eles que apresentem os trabalhos, comentem as cenas repre-

sentadas e as razões que os levaram a escolhê-las. Assim, poderão observar que as escolhas revelam 

as preferências de cada um. 

Ao final da atividade, confeccione um painel com os desenhos e deixe-o exposto na sala du-

rante o desenvolvimento do tema. Para fixar os desenhos no painel, utilize algum recurso que não seja 

cola, pois assim os desenhos poderão ser manuseados posteriormente.  

Para a aula seguinte, solicite cópias de fotos de família que registrem momentos importantes 

(reunião, viagem, festa, passeio). 

Aula 2 – Cartaz de fotografias e linha do tempo 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em círculo 

Com as fotografias solicitadas na aula anterior em mãos, cada aluno poderá apresentar seus 

registros à turma e falar sobre os lugares e pessoas retratados. Após a apresentação inicial, organize a 

construção de um cartaz com os alunos. Utilize cartolina ou papel kraft como suporte e cole as foto-

grafias sobre os papéis, tendo o cuidado de identificá-las por meio de legendas (composta de nome do 

aluno, cena retratada e, se possível, data). É importante que você conduza a realização desta atividade, 

ao mostrar, por exemplo, como se confecciona um cartaz, o que pode ser feito para decorá-lo e o que 

deve ser incluído nas legendas. Mas é igualmente importante que a escolha da disposição das fotos no 

cartaz, bem como de alguns detalhes das legendas sejam feitas coletivamente. Assim como foi reali-

zado com os desenhos, evite o uso de cola nesta atividade. 
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Após a confecção do cartaz, será o momento de organizar alguns acontecimentos no tempo. 

Insira na lousa um exemplo de linha do tempo, conforme modelo abaixo, e inicie as marcações com a 

inclusão do dia da realização da atividade. Como primeiras marcações do passado, é possível incluir a 

data de seu nascimento e o seu primeiro ano na escola atual, por exemplo. Em seguida, peça a cada 

aluno que diga em que ano nasceu e vá incluindo os nomes na linha do tempo.  

 

 

Aula 3 – Organizando registros 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em fileiras 

Retome o conteúdo da aula anterior, reproduzindo a linha do tempo na lousa e propondo aos 

alunos que desenhem autorretratos. Assim que finalizarem essa etapa da atividade, peça a eles que 

incluam os nomes e datas de nascimento como legenda. Em seguida, proponha a cada um que afixe 

seu autorretrato na lousa, no lugar relacionado ao respectivo ano de nascimento. Dessa forma, eles 

vão trabalhar o conceito de sequência de forma concreta, além da noção de pertencimento, já que 

estão inseridos em um grupo.  

Para finalizar a atividade, exiba os desenhos feitos na primeira aula, as fotografias da segunda 

aula e os autorretratos dos alunos, realizados na terceira etapa, e peça aos alunos que organizem os 

fatos registrados na ordem em que ocorreram. Aproveite o momento para retomar as conversas sobre 

as experiências de cada um, enfatizando a importância de registrar e valorizar as memórias pessoais. 

Aferição de Aprendizagem 

Observe o envolvimento e a participação dos alunos nas atividades desenvolvidas. Na primeira 

aula, é importante verificar como os alunos retrataram a própria participação nos desenhos. A consci-

entização do processo de construção da própria história é fundamental para a percepção do aluno 

como um sujeito ativo.  

A seleção de fotografias para a segunda aula pode favorecer a percepção da importância do 

uso de diferentes fontes para a investigação da história pessoal. 

Na terceira aula será trabalhada a ideia da passagem do tempo, bem como a habilidade de 

organizar fatos em uma linha de tempo. Além disso, a confecção de um autorretrato permite que o 

aluno revele aspectos de como cada aluno se vê.  

Data de 
nascimento do 

professor. 

Primeiro ano do 
professor na es-

cola atual. 

Data de 
nascimento e 

nome do aluno. 

Data de 
nascimento e 

nome do aluno. 

Ano atual. 
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Sugestão de questões para observar o desenvolvimento de algumas das habili-

dades enfocadas na sequência didática: 

1. Enumere os fatos a seguir na ordem em que ocorreram: 

 

 Meu primeiro dia na escola. 
 

 Meu nascimento. 
 

 Minha primeira aula no segundo ano. 
 

 Minha última aula no primeiro ano. 

2. Pense nos desenhos que você elaborou e na foto que escolheu e responda: 

a) O que há de semelhante entre essas figuras? 

b) O que é possível saber sobre sua vida ao observar as imagens? 

 

Gabarito das questões 

1. 2 – 1 – 4 – 3. 

2. a) Resposta de acordo com as imagens. É importante que o aluno identifique a participação dele 
nas três imagens citadas, tanto na produção/seleção quanto no protagonismo dos retratos.  

b) Resposta de acordo com as imagens. De todo modo, é importante que os alunos percebam que 
as imagens revelam alguns aspectos sobre a vida de cada um, tais como aspectos físicos e eventu-
ais preferências pessoais. Desse modo, podem servir de fontes para a investigação da história de 
cada um.  


