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Habilidades priorizadas: Desenvolver o senso crítico; estimular a criatividade.

Objetivos de ensino: Produzir sua própria linha do tempo; as fases da vida e a ideia de 
temporalidade.

Carga horária sugerida: 2 horas (tempo para leitura dos textos, realização das atividades propostas e 
momentos de reflexões em família). 
 
1. Contextualização – Linha do tempo

A imagem acima nos traz uma linha do tempo onde é apresentada a evolução dos aparelhos celulares 
no período de 1990 até 2015. Mudaram muito, não? As linhas do tempo nos ajudam a perceber as 
mudanças ao longo do tempo e nos permitem registrar eventos de grande importância histórica ou 
pessoal. Existem diversas linhas do tempo sobre os mais diversos temas, por exemplo, os de 
acontecimentos históricos, das grandes invenções, lançamento de desenhos animados, entre outros.  

2. atividade – minha linha do tempo

Agora que você sabe o que é uma linha do tempo, que tal criar sua própria linha do tempo com os 
eventos importantes da sua vida?

Materiais necessários: Folha sulfite, régua, rolo de papel higiênico, caneta, lápis e cola.

Primeiro, dobre a folha sulfite ao meio 
na vertical e recorte na marca da 
dobra.

1 Use a régua e trace uma linha com a cor de sua prefe-
rência no meio dos dois pedaços de papel, também na 
vertical. Em seguida, una as pontas das duas folhas 
com cola.
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COMPARTILHE CONOSCO SUAS ATIVIDADES EM FAMÍLIA!

POSTE EM SUAS REDES SOCIAIS COM #MLEMFAMÍLIA OU NOS MANDE WHATSAPP.
MLBR.COM.BR / WHATS (11 96447-0332) E NÓS REPOSTAREMOS NOS CANAIS OFICIAIS DA MIND LAB!

3. REFLEXÕES EM FAMÍLIA

Lembrar de momentos do passado, às vezes, pode ser muito bom, não é mesmo? Principalmente 
quando são lembranças boas e que nos trazem sensações agradáveis. Mas alguns acontecimentos 
são difíceis de se lembrar, como o dia do nosso nascimento, quando começamos a andar ou qualquer 
outra coisa relacionada aos primeiros anos de nossas vidas.

Com a ajuda da sua família, porém, talvez você consiga construir essas memórias de forma coletiva. 
Vocês têm o costume de ver fotos e vídeos antigos? Vocês podem construir esse hábito e estabelecer 
um momento em família para explorar essas recordações que fazem parte da sua história e da sua 
família! 

Após finalizar a sua linha do tempo com todos os acontecimentos importantes, você irá colar a ponta 
inicial da sua linha do tempo no rolo de papel higiênico com a parte escrita voltada para cima. Você 
pode perceber que a largura da folha é quase a mesma do rolo de papel, o que permite enrolar sua 
linha do tempo e guardá-la de forma prática.

Caso você ainda tenha dúvidas de como construir sua linha do tempo, acesse o link e assista ao vídeo 
com um tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=XZSxe5z7TUw.

Algumas informações que você pode tentar colocar em sua linha do tempo: quando 
nasceu, quando deu os primeiros passos, a primeira viagem, quando foi à escola 
pela primeira vez, se tem irmãos mais novos, quando eles nasceram, primeira vez 
que foi em um passeio da escola, primeira vez que se machucou... seja 
criativo!

Use o Método do Detetive e faça uma investigação da sua vida com sua família, 
faça boas perguntas para descobrir acontecimentos importantes que talvez 
nem você saiba sobre si mesmo. Sem a ajuda da sua família, você acredita que 
irá conseguir preencher sua linha do tempo com muitos acontecimentos? 
Acredito que não! O Método das Aves Migratórias, nesse momento, será importante, pois com a 
ajuda da sua família, como uma equipe, você poderá alcançar seu objetivo de construir uma linha do 
tempo mais completa!    

Na linha, você irá fazer um pequeno traço. De um lado, irá marcar o acontecimento, e do outro, a 
data em que ele ocorreu junto a um desenho que o ilustre, como no exemplo abaixo:
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