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SUGESTÃO DE ATIVIDADES REMOTAS – I UNIDADE  

TEMA DA AULA: Fotografias de infância  

 

 

Caras alunas e alunos, 

 

Espero que todos estejam bem e em casa. 

Essa atividade será baseada em fotografias que registram a infância. É comum que hoje em 

dia a gente faça muitos registros fotográficos do nosso cotidiano. Provavelmente você deve ter muitas 

fotos de quando era criança.  

É possível que seus pais, ou responsáveis, tenham feito algumas fotos de vocês brincando com 

animais de estimação, com brinquedos e com outras crianças. Essa foi uma prática que começou no 

século XIX, quando a fotografia foi inventada. 

Que tal procurar algumas fotos de quando você era criança? É bom lembrar desse tempo. 

Você pode compartilhar uma, ou algumas dessas imagens comigo? Envie as imagens para o 

meu e-mail (andreza@getempo.org) indicando detalhes de quando ela foi feita. Descreva: 

1) A data da foto. 

2) O local da foto. 

3) Quem está presente. 

4) Quantos anos você tinha quando a foto foi feita. 

5) Se você, ou alguém lembra algo sobre o momento da fotografia. 

6) O que você sente quando você olha pra essa fotografia. 

Você pode enviar a fotografia e essas informações digitadas no corpo do e-mail, ou num 

arquivo do word. 

Veja as três imagens a seguir. Faça um comentário sobre cada uma delas descrevendo o que 

você está vendo e também qual foi a sua impressão sobre elas. Envie esses comentários por e-mail 

também. 
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1) Fotografia de gato no século XIX 

 

 

Fonte: https://imgur.com/gallery/rxojc. Acesso em 02/06/2020. 
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2) Fotografia de uma garotinha espanhola segurando uma boneca chinesa no século XIX 

 

 

Fonte: https://www.flickr.com/photos/mirrorimagegallery/5104985130/. Acesso em 

02/06/2020. 
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3) Fotografia de um garotinho com um cavalo de brinquedo. Amsterdã. Século XIX. 

 

 

Fonte: https://www.flickr.com/photos/antiquephotoalbum/4861565424/in/photostream/. 

Acesso em 02/06/2020. 

 

 


