
Plano de aula 

Túnel do tempo
 
Objetivo
Criar condições e estimular a participação 
de crianças e pais ou responsáveis na 
2ª Maratona Cultural de Desenho Faber-Castell. 

Conteúdo
Desenho.
 
Anos
Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental.
 
Tempo Estimado
3 aulas.
 
Materiais necessários
Tinta, canetinha hidrográfica, giz de cera, ecolápis de cor,  
ecolápis grafite e papeis timbrados específicos da Maratona. 
 

2ª Maratona Cultural de Desenhos



Desenvolvimento
1ª etapa
Faça a inscrição da escola na 2ª Maratona Cultural de Desenho Faber-Castell (ou verifique quem 
deve ser o responsável na escola e informe o passo a passo). Para isso, escreva para programa.
escolar@faber-castell.com.br indicando nome e site da escola, endereço completo, telefone com 
DDD, nome e e-mail de contato e número de alunos participantes. Após a confirmação da ins-
crição, a Faber-Castell envia os papeis timbrados em que devem ser feitos os desenhos (não são 
aceitas produções em outros suportes). Em caso de dúvidas, acesse o site da iniciativa. 
 
2ª etapa
A atividade pode ser feita em uma aula normal, ou em um evento na escola envolvendo a família. 
Apresente oralmente a 2ª Maratona Cultural de Desenho Faber-Castell, explicando as regras e 
a proposta do desenho. Caso os pais estejam participando da atividade na escola, diga que este 
pode ser momento prazeroso de aproximação entre as famílias e que outras turmas da escola 
também vão participar. Tranquilize-os sobre a necessidade de um desenho com traços e pintura 
perfeita – o que vale aqui é o fazer junto.  

Em sala de aula, convide os pequenos a pensar sobre como seria desenhar seus pais ou mães peque-
nos: “será que eles se parecem com você?”, “a cor do cabelo era igual à atual?”, “você já viu uma foto 
deles?”. Diga que essa edição da Maratona tem como tema Desenhar na Infância Inspira o Futuro, e 
a proposta é dizer para a criança desenhar um dos pais ou responsáveis quando tinham a sua idade e 
o adulto desenha como imagina que será a criança mais velha. 

Registre, por escrito, um convite reforçando a participação de todos e utilize agenda, bilhetes, 
e-mail ou site da escola para transmiti-lo. Envie o papel timbrado enviado pela organização da 
Maratona após a inscrição da escola e relembre que os desenhos podem ser feitos com tinta, cane-
tinha hidrográfica, giz de cera, ecolápis de cor, ecolápis grafite, e que devem utilizar esses papeis 
timbrados específicos. Indique um prazo para entrega dos desenhos na escola. Se for necessário, 
relembre-os a cada semana e mostre-se disponível para conversar sobre as dúvidas ou dificuldades.
 
3ª etapa
Receba os desenhos dos estudantes e compartilhe-os até 10 de outubro na Galeria Digital 
do site www.educacao.faber-castell.com.br ou registre no aplicativo Pequenos Criativos da  
Faber-Castell (que pode ser baixado gratuitamente na Apple Store ou Google Play). No aplicati-
vo, o desenho deve ser cadastrado no álbum “Maratona” para que ele seja visto e compartilhado.  
 
4ª etapa
Faça um mural na sala de aula ou nos corredores e coloque os desenhos juntos para que todos pos-
sam acompanhar as produções. Convide os pais a conhecer o ambiente e incentive as crianças a 
mostrar as obras dos colegas. No final do ano, as escolas recebem um diploma de participação na  
2ª Maratona Cultural de Desenhos Faber-Castell. Mantenha o documento à mostra para compar-
tilhar com as famílias.
 
Avaliação
Verifique se o momento em conjunto, o olhar entre pais e filhos, a troca entre eles com sensibilidade e 
diferentes pontos de vista foram realizados. Verifique se o objetivo da Maratona foi atingido e registre 
os pontos positivos e negativos da sua participação para aprimorá-la em um próximo momento. 


