
AUTOGIOGRAFIA 
 
Autobiografia: é um gênero literário em que uma pessoa narra a história 
da sua vida, trata-se de uma biografia escrita ou narrada pela pessoa 
biografada. Pode ser tanto em prosa como em verso, que consiste na 
narração da experiência vivencial do indivíduo.  
  
 
Agora que você já conhece sobre biografia, vamos ver um vídeo sobre a 
autobiografia.  
 
 
https://youtu.be/YUAPYRNmL5U   Autobiografia Maluquinho 
 
Lembrando que autobiografia pode também ser escrita em forma de:   

 Diário;   
 Poema;   
 Música;  
 Carta;   
 Roteiro.   

  
  

 Orientação:  
Todas as pessoas têm uma história de vida com a qual pode escrever 
uma autobiografia. 
 
Os familiares podem contar a sua a sua história, suas marcas pessoais, suas 
lembranças mais queridas e fatos relevantes de sua vida. Podem incentivar 
as crianças a fazer o mesmo. As respostas da criança podem ser registradas 
em um caderno ou em um cartaz com as seguintes informações:  
  
 Nome completo 
 Onde nasceu  
 Nomes dos pais 
 Irmãos 
 Avós 
 
Pergunte:  
O que mais gostam de fazer na escola e fora dela:   
As comidas preferidas:   
Os bichos de estimação:   
As lembranças mais queridas:    
Histórias divertidas ou marcantes:  



  
NA SEQUENCIA SUGERIMOS TAMBÉM A CONSTRUÇÃO DA 

 
Construa uma linha do tempo
ocorridos na vida da criança com ajuda a sua ajuda. 
   
  
Observe que, geralmente, nas biografias, os fatos são contados 
em ordem cronológica, que é a ordem correta em que os fatos 
aconteceram. 
 
Construa (desenhe) uma linha do tempo, selecionando os fatos marcantes 
ocorridos na vida de alguém de sua família.
 
As sugestões a seguir podem servir de exemplo para construir a linha do 
tempo, contando fatos importantes da vida da criança.
 
Esta atividade pode ser feita com fotos, desenhos ou imagens recortadas.
 

 
 
AGORA E COM VOC

NA SEQUENCIA SUGERIMOS TAMBÉM A CONSTRUÇÃO DA 
LINHA DO TEMPO.  

Construa uma linha do tempo desenhando, selecionando os fatos marcantes 
criança com ajuda a sua ajuda.   

Observe que, geralmente, nas biografias, os fatos são contados 
cronológica, que é a ordem correta em que os fatos 

Construa (desenhe) uma linha do tempo, selecionando os fatos marcantes 
na vida de alguém de sua família.  

As sugestões a seguir podem servir de exemplo para construir a linha do 
tempo, contando fatos importantes da vida da criança. 

Esta atividade pode ser feita com fotos, desenhos ou imagens recortadas.

AGORA E COM VOCÊ! CONVIDE A SUA FAMÍLIA PARA AJUDAR.

NA SEQUENCIA SUGERIMOS TAMBÉM A CONSTRUÇÃO DA 
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cronológica, que é a ordem correta em que os fatos 

Construa (desenhe) uma linha do tempo, selecionando os fatos marcantes 
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Ê! CONVIDE A SUA FAMÍLIA PARA AJUDAR. 



 
EXEMPLOS DE LINHA DO TEMPO. 
 
 

 
  


