
Minha vida, nossas vidas - MÓDULO DE ORALIDADE  

Ano a que se destina: 7º ano

Campo de atuação priorizado: Campo artístico-literário

Outros campos de atuação em que o 
gênero priorizado pode circular:

Campo das práticas de estudo e pesquisa, jornalístico-midiático.

Gênero priorizado: Autobiografia é um relato retrospectivo que a própria pessoa faz de sua vida, ou seja, o 
autor-narrador-personagem tem um papel de destaque nos acontecimentos do passado e do 
presente. A reconstituição memorialista, em uma autobiografia, ocorre em dois níveis: o dos 
acontecimentos e o do seu significado. Quanto à função desse gênero do ponto de vista de 
sua recepção, quem tem acesso a uma autobiografia pode, por meio dela, identificar-se com 
as experiências de outra pessoa e, a partir daí, ampliar a percepção que tem de determinado 
universo cultural, refletir sobre a realidade à sua volta e sobre si mesma. 

Outros gêneros visitados: Crônica memorialista, HQ, relato de memória, autorretrato, poema.

Referências sobre as características 
do gênero:

CARVALHO, Sibéria. O ensino-aprendizagem da autobiografia: uma possibilidade para o 
desenvolvimento a linguagem escrita. Disponível em: https://sapientia.pucsp.br/handle/handle/13505
LEJEUNE, Phillipe. O pacto autobiográfico: de Rousseau à Internet. Belo Horizonte: Editora UFMG, 
2008.
MUSEU DA PESSOA. Disponível em:  http://www.museudapessoa.net/pt/home 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Cadernos de apoio e aprendizagem:  Língua 
Portuguesa 1° ano. São Paulo: SME, 2014. Disponível em: 
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/lingua-Portuguesa-e-Matematica-Aluno-2014  
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Aula 1





Registre os dados pessoais de 
Tatiana.

Anote os temas coletivos captados 
durante a fala de Tatiana.



O que vocês acham que Tatiana valorizou em seu depoimento?

Quais opiniões ela elaborou sobre as experiências que viveu?



Aula 2



Vamos produzir vídeos 
autobiográficos?



Vamos produzir vídeos 
autobiográficos?



O que acharam da experiência?



Aula 3



Vamos assistir os vídeos 
produzidos pela turma?

Mariane, nas 
orientações ao 
professor, precisa 
inserir o link para 
a aula 2 de 
Oralidade, por 
favor



Tema Aspectos técnicos

O que chamou mais a atenção? Há algum problema técnico no vídeo?

O que foi impactante, surpreendente, 
engraçado ou comovente?

Alguém sabe resolver o problema 
identificado?



Palavras-chave Vídeo

Escola

Família

Infância

Sonhos

Cidade em que mora



Vamos montar o blog da turma?


