
A convivência ética na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental: Sobre a organização de ações intencionais e

sistematizadas no currículo escolar

Nome da proposta1: Autorretrato e Cápsula do tempo

Tema estruturante vinculado: Conhecimento de si e do outro a

partir das interações com os pares e com o adulto

Objetivo(s):

Habilidade(s) da BNCC:

(EF01ER01) Identificar e acolher as semelhanças e diferenças entre o eu, o

outro e o nós.

(EF01ER02) Reconhecer que o seu nome e o das demais pessoas os

identificam e os diferenciam.

EF01ER05) Identificar e acolher sentimentos, lembranças, memórias e saberes

de cada um.

(EF01ER06) Identificar as diferentes formas pelas quais as pessoas

manifestam sentimentos, ideias, memórias, gostos e crenças em diferentes

espaços.

Objetivo(s) intencional(is) da convivência (complementar(es) à BNCC):

1 Esta proposta faz parte das ações de um projeto do Programa de Núcleos de Ensino da Unesp e foi
elaborada/adaptada por pesquisadoras e pesquisadores do GEPEM e GEPEDEME considerando a
possibilidade de presencialidade remota em decorrência do contexto pandêmico da COVID-19
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Reconhecer, nomear e expressar os seus próprios sentimentos e os dos outros

(par e autoridade)

Reconhecer situações que geram sentimentos como: alegria, raiva, tristeza...

Antes da aula (preparo prévio docente)

Você deve preparar alguns desenhos ou fotos de crianças com fisionomias e

características diferentes para mostrar aos alunos e alunas. Prepare também

imagens de autorretrato pintados por algumas pintoras e  pintores:

PICASSO 1907
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FRIDA KAHLO - 1940

Tiberio 1941

Apresentamos anteriormente três exemplos de autorretrato, mas sugerimos

que busquem de outras e outros artistas, inclusive da cidade ou região em que

a escola está localizada. É importante cuidar da diversidade também nos

autorretratos escolhidos.
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Os materiais que serão utilizados na atividade são: papel, lápis de cor ou giz

de cera e outros materiais de papelaria que possuir. Em caso de proposta

remota, é importante o envio desses materiais de forma prévia.

Durante a aula (descrição da atividade com proposta de avaliação)

Comece a aula falando sobre as diferenças entre todas as pessoas, mostrando

as fotos ou desenhos que preparou. Mostre então a sequência de

autorretratos que preparou. Pergunte às crianças o que todos eles têm em

comum? No que são diferentes? Chame a atenção para o fato de que nas

telas cada artista além de se desenhar retratou também algo muito importante

para si, próximo ao seu corpo.

Questione as crianças sobre as diferenças que não vemos: não são apenas

nos aspectos físicos, mas naquilo que gostamos de fazer no nosso dia a dia, o

que gostamos de comer etc.

Proponha então, que cada criança faça o seu autorretrato, considerando o

período que está sendo vivido, colocando também algo que gostam muito de

fazer nesse período! É importante incentivar que cada criança se perceba,

reconheça as cores de sua pele, de seu cabelo, de seus olhos; com qual

expressão está naquele dia; para que decida como se colocará na folha de

papel, quais objetos ela levará consigo em seu autorretrato, onde estará…

Indique que o desenho sobre si é livre!

As crianças utilizarão lápis, papel e outros materiais que possam dar cor e

características pessoais ao desenho. Para essa atividade é importante pedir

para que façam o desenho no papel e não em plataformas ou recursos digitais.

Após o momento do desenho, peça para que os alunos e alunas que se

sentirem à vontade apresentem contando um pouco sobre o seu desenho,
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qual objeto escolheram, porque, onde se desenharam, como se sentem neste

lugar e com esse objeto. Enquanto contam sobre eles, o que gostam, onde

estão e sobre suas características, conduza o diálogo visando as diferenças

entre eles e o respeito a todas as pessoas.

Após a aula (discussão do tema em aberto)

Sugerir que após a aula cada criança produza uma carta para ela mesma ler

no futuro. Daqui a 10 anos, por exemplo. Na carta a criança deve colocar seu

autorretrato e descrever um pouco o que está acontecendo no mundo, no seu

país, como ela está se sentindo quanto a isso, o que tem feito em casa, nesse

período, seus gostos, pessoas que ama, os desafios que possa estar

enfrentando. Na aula seguinte, é importante que as crianças que desejem

tenham um espaço para compartilhar o que sentiram ao escrever a carta.


