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Materiais complementares

Documento
Imagens problematização
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/Tr6mb2npYmBKjHZ2NrFpjQxxa9UCrRSUEj74sEGYhfvNhSC8YfzYS7epKjDN/his5-04und04-imagens-problematizacao.pdf

Documento
Estação 1 - Certidão de Nascimento
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/PkRh76pB84fJYgDS73krpDuJhcN6YmSP2WeMPMHdyH5UpUBhw2ssP8fS7nes/his5-04und04-estacao-1-certidao-de-nascimento.pdf

Documento
Estação 2 - Carteira de Identidade
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/4jFSTfZcspPxHnfygNJeTgtuaswVB97rWXEbCveGKqfuDkGHkW2Rva3BTRmG/his5-04und04-estacao-2-carteira-de-identidade.pdf

Documento
Estação 3 - CPF
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/rceX8ahdBCyCheJSKRA9Dz5AvpdKC4er6bTGH5ndvSa8vBEUYPtWsfVAAtYv/his5-04und04-estacao-3-cpf.pdf

Documento
Estação 4 - Título de Eleitor
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/MEx3Zx8rshYUADpHNRqzEJCR7paTEBtaZc6BWfgvbTwXQyWsdcU9cDeKdcF7/his5-04und04-estacao-4-titulo-de-eleitor.pdf

Documento
Estação 5 - Carteira de trabalho
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/rPDAXQdvp7eae5FFVxfk4zMDEZdF2WNJKepuvrNCHbzeMzEDFmCm87Af9PTM/his5-04und04-estacao-5-carteira-de-trabalho.pdf

Documento
Estação 6 - Certificado de reservista
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/aMzuAy2NQwCX29nqWjuHxkTZJeEEz3VbS8CdaQ4BzPCFDwNAFZZ48JuVWr5E/his5-04und04-estacao-6-certificado-de-reservista.pdf

Documento
Estação 7 - Cartão do Cidadão
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/zTQGRcVPmt7kA2b9saf6RSz748gHsGDPZnNHAr4d6YGtAXy8CaUA925rgHcU/his5-04und04-estacao-7-cartao-do-cidadao.pdf

Documento
Estação 8 - CNH
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/jzXQU7Y7CP2ab69MgVqDpaTFr2NsH2jgBMSYMvjaCgQguAPJpNN7HSaBpqx9/his5-04und04-estacao-8-cnh.pdf

Documento
Formulário pesquisa
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/vg5RrRjWEwWUCJZkjYyUKsBjjE5RjvARXyP9fDQArGjSPrUHqrGSSPVRARjA/his5-04und04-formulario-pesquisa.pdf

Documento
Carteira Estudante
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/xYD2bjJ68XTHBd84mJAKD6xqUJVTqtvar6WczDBA7sKg6vC3xpUwKpfga3eJ/his5-04und04-carteira-estudante.pdf

Documento
Documentos pessoais
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/Rny75QmYDjZYyR8Zx5TeRKcgfvh2Zkv3hTp8vTGeUFNEfxWFtmsXddRVvYbw/his5-04nd04-documentos-pessoais.pdf
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Slide 1 Sobre este plano

Este slide em específico não deve ser apresentado
para os alunos, ele apenas resume o conteúdo da
aula para que você possa se planejar.
Este plano está previsto para ser realizado em uma
aula de 50 minutos. Serão abordados aspectos que
fazem parte do trabalho com a habilidade
EF05HI04 de História, que consta na BNCC. Como a
habilidade deve ser desenvolvida ao longo de todo
o ano, você observará que ela não será
contemplada em sua totalidade aqui e que as
propostas podem ter continuidade em aulas
subsequentes.
Materiais necessários: material impresso para o
aluno, projetor, computador, imagens dos
documentos impressos ou documentos originais
para manuseio dos alunos.
Material complementar:
Imagens problematização - https://nova-escola-
producao.s3.amazonaws.com/Tr6mb2npYmBKjHZ2NrFpjQxxa9UCrRSUEj74sEGYhfvNhSC8YfzYS7epKjDN/his5-
04und04-imagens-problematizacao.pdf
Estação 1, texto para impressão. https://nova-
escola-
producao.s3.amazonaws.com/PkRh76pB84fJYgDS73krpDuJhcN6YmSP2WeMPMHdyH5UpUBhw2ssP8fS7nes/his5-
04und04-estacao-1-certidao-de-nascimento.pdf
Estação 2, texto para impressão. https://nova-
escola-
producao.s3.amazonaws.com/4jFSTfZcspPxHnfygNJeTgtuaswVB97rWXEbCveGKqfuDkGHkW2Rva3BTRmG/his5-
04und04-estacao-2-carteira-de-identidade.pdf
Estação 3, texto para impressão. https://nova-
escola-
producao.s3.amazonaws.com/rceX8ahdBCyCheJSKRA9Dz5AvpdKC4er6bTGH5ndvSa8vBEUYPtWsfVAAtYv/his5-
04und04-estacao-3-cpf.pdf
Estação 4, texto para impressão. https://nova-
escola-
producao.s3.amazonaws.com/MEx3Zx8rshYUADpHNRqzEJCR7paTEBtaZc6BWfgvbTwXQyWsdcU9cDeKdcF7/his5-
04und04-estacao-4-titulo-de-eleitor.pdf
Estação 5, texto para impressão. https://nova-
escola-
producao.s3.amazonaws.com/rPDAXQdvp7eae5FFVxfk4zMDEZdF2WNJKepuvrNCHbzeMzEDFmCm87Af9PTM/his5-
04und04-estacao-5-carteira-de-trabalho.pdf
Estação 6, texto para impressão. https://nova-
escola-
producao.s3.amazonaws.com/aMzuAy2NQwCX29nqWjuHxkTZJeEEz3VbS8CdaQ4BzPCFDwNAFZZ48JuVWr5E/his5-
04und04-estacao-6-certificado-de-
reservista.pdf
Estação 7, texto para impressão. https://nova-
escola-
producao.s3.amazonaws.com/zTQGRcVPmt7kA2b9saf6RSz748gHsGDPZnNHAr4d6YGtAXy8CaUA925rgHcU/his5-
04und04-estacao-7-cartao-do-cidadao.pdf
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04und04-estacao-7-cartao-do-cidadao.pdf
Estação 8, texto para impressão. https://nova-
escola-
producao.s3.amazonaws.com/jzXQU7Y7CP2ab69MgVqDpaTFr2NsH2jgBMSYMvjaCgQguAPJpNN7HSaBpqx9/his5-
04und04-estacao-8-cnh.pdf
Formu?ário de pesquisa - https://nova-escola-
producao.s3.amazonaws.com/vg5RrRjWEwWUCJZkjYyUKsBjjE5RjvARXyP9fDQArGjSPrUHqrGSSPVRARjA/his5-
04und04-formulario-pesquisa.pdf
Modelo de carteirinha, disponível em:
https://nova-escola-
producao.s3.amazonaws.com/xYD2bjJ68XTHBd84mJAKD6xqUJVTqtvar6WczDBA7sKg6vC3xpUwKpfga3eJ/his5-
04und04-carteira-estudante.pdf
Para você saber mais:
História da Matemática. Disponível em:
https://www.portalsaofrancisco.com.br/matematica/historia-
da-matematica. Acesso em 28 de janeiro de 2019.
Matemática essencial. Disponível em:
http://www.uel.br/projetos/matessencial/fundam/numeros/numeros.htm.
Acesso em 28 de janeiro de 2019.
IBGE. Ler o institucional. disponível em:
https://www.ibge.gov.br/institucional/o-
ibge.html. Acesso em 30 de janeiro de 2019.
IBGE. Ler atuação. Disponível em:
https://www.ibge.gov.br/institucional/atuacao-
ibge.html. Acesso em 30 de janeiro de 2019.
Documento do estudante. DisponÍvel em:
http://une-blog-lb-1441097275.us-east-
1.elb.amazonaws.com/direitos-
servicos/documento-de-estudante/. Acesso em 07
de fevereiro de 2019.
TAMLER, Julia et. al. Documento, por favor.
Eclética. Jan/Jun. 2005. Disponível em: http://puc-
riodigital.com.puc-rio.br/media/15%20-
%20documento,%20por%20favor.pdf. Acesso em
04 de fevereiro de 2019.
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Slide 2 Objetivo

Tempo sugerido: 3 minutos
Orientações: Inicie a aula explicando aos alunos
que não se trata de uma aula de matemática.
Reforce a ideia de que os números tem uma função
muito além de fazer cálculos na matemática.
Levante esses questionamentos:
Quais as funções dos números no dia a dia?
Para que serve a contagem de coisas e objetos?
É possível conceber a sociedade sem os números?
Essa discussão deve ser realizada de forma com
que todos os alunos participem do debate. As
perguntas vão levar o aluno a perceber a
importância dos números além da matemática.
Eles podem começar a fazer outros
questionamentos sobre a função dos números.
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Slide 3 Contexto - parte 1

Tempo sugerido: 5 minutos
Orientações: Projete o slide para os alunos e deixe
por um breve momento eles refletirem sobre os
números nas imagens. Em seguida inicie as
questões:
Onde encontramos números nas pirâmides?
O termômetro pode ajudar a definir políticas
sociais?
Os números das casas, os calendários e os telefones
podem ser considerados elementos que trazem
cidadania?
A discussão/reflexão desse slide vai além da
história dos números ou da matemática. A função
dos números na vida das pessoas é conhecimento
tanto do mundo tanto da sociedade em que está
inserido. As contagens de população, ou saber se
está quente hoje e como vai ser daqui a 30 anos,
definem políticas públicas que promovem a
cidadania no indivíduo.
Importante: Não deixe que a discussão se limite ao
uso escolar da matemática ou a história da
matemática como ciência, é mais uma discussão
voltada para a importância dos números nas
sociedades, seus usos além dos cálculos.
Como adequar à sua realidade: Ao invés de
projetar, é possível por trazer objetos que remetam
ao uso de números: calendários, copos de medida,
caderno de receitas.
Para você saber mais: a maneira como o ser
humano desenvolveu os sistemas de contagem é
muito diversificado. Os sistemas numéricos foram
criados para facilitar a vida em sociedade e
melhorar os sistemas de trabalho humano, porque
era necessário uma sistematização dos dados. Para
entender melhor como isso de fato funciona
acesse:
História da Matemática. Disponível em:
https://www.portalsaofrancisco.com.br/matematica/historia-
da-matematica. Acesso em 28 de janeiro de 2019.
Matemática essencial. Disponível em:
http://www.uel.br/projetos/matessencial/fundam/numeros/numeros.htm.
Acesso em 28 de janeiro de 2019.
Você conhece os quipus? Disponível em:
http://falandodematematica.weebly.com/histoacuteria-
da-matemaacutetica/voc-conhece-os-quipus.
Acesso em 28 de janeiro de 2019.
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Slide 4 Contexto - parte 2
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Tempo sugerido: 7 minutos
Orientações: Projete e discuta com os alunos o
conteúdo do slide. Você pode usar os seguintes
questionamentos para direcionar a aula:
O que seria dividir o trabalho humano?
Por que contar os rebanhos?
O que a imagem representa? (Resposta: escriba
egípcio) Importante: os escribas eram altos
funcionários dos imperadores do Egito, tinham o
conhecimento da escrita e por isso eram os
responsáveis pelo recenseamento de tudo no Egito
Antigo.
Ainda hoje o ser humano faz o recenseamento?
Qual a finalidade do censo hoje?
Direcione o aluno para saber como as primeiras
organizações sociais humanas faziam essa
contagem do rebanho, ou dos animais que
caçavam. A evolução desta contagem pode ser
observada na sociedade egípcia onde os escribas
eram responsáveis pelo censo do Império, e isso
incluía fazer a contagem da produção agrícola, dos
habitantes e do rebanho, assim bem como os
impostos.
Como adequar à sua realidade: como opção para o
papel do escriba, é possível falar sobre o censo no
Brasil que é feito pelo IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística). Nesse caso, indague os
alunos se eles já viram algum recenseador em casa
ou no bairro.
Para você saber mais: a maneira como o ser
humano desenvolveu os sistemas de contagem é
muito diversificado. Os sistemas numéricos foram
criados para facilitar a vida em sociedade e
melhorar os sistemas de trabalho humano, porque
era necessário uma sistematização dos dados. Para
entender melhor como isso de fato funciona
acesse:
História da Matemática. Disponível em:
https://www.portalsaofrancisco.com.br/matematica/historia-
da-matematica. Acesso em 28 de janeiro de 2019.
Matemática essencial. Disponível em:
http://www.uel.br/projetos/matessencial/fundam/numeros/numeros.htm.
Acesso em 28 de janeiro de 2019.
IBGE. Ler o institucional. disponível em:
https://www.ibge.gov.br/institucional/o-
ibge.html. Acesso em 30 de janeiro de 2019.
IBGE. Ler atuação. Disponível em:
https://www.ibge.gov.br/institucional/atuacao-
ibge.html. Acesso em 30 de janeiro de 2019.
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Slide 5 Problematização - parte 1

Tempo sugerido: 16 minutos
Orientações: nesse momento da aula, deixe
organizado estações ou ilhas de aprendizagem da
seguinte forma:
no espaço da sala de aula, organize 08 (oito)
estações de estudo (pode ser uma carteira ou
mesinha da própria sala) em cada uma disponha
uma imagem dos documentos desse slide com uma
ficha descritiva de cada documento.
divida a turma em oito grupos de modo que cada
um vá percorrendo cada uma das estações, o tempo
de cada grupo em cada estação não deve
ultrapassar os 2 minutos.
Certidão de nascimento. Disponível em:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:CertidaoNascimento.jpg.
Acesso em 04 de fevereiro de 2019.
Carteira de Trabalho e Cédula de Identidade de
Estrangeiro. Disponível em:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carteira_de_trabalho#/media/File:Documents_required_to_work_in_Brazil.jpg.
Acesso em 04 de fevereiro de 2019.
Cédula de Identidade. Disponível em:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Modelo_da_nova_carteira_de_identidade_brasileira.jpg.
Acesso em 04 de fevereiro de 2019.
CPF - Cadastro de Pessoa Física. Disponível:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Cpf2.jpg.
Acesso em 04 de fevereiro de 2019.
CNH - Carteira Nacional de Habilitação. Disponível
em:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cnh_brasil_2007_generica.png.
Acesso em 04 de fevereiro de 2019.
Cartão Cidadão. Disponível em:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Cartao_do_cidadao_01.jpg.
Acesso em 04 de fevereiro de 2019,
Título de Eleitor. Disponível em:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:T%C3%ADtulo_de_eleitor.jpg.
Acesso em 04 de fevereiro de 2019.
Certificado de Dispensa de Incorporação
(reservista). Disponível em:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Certificado_de_dispensa_de_incorpora%C3%A7%C3%A3o#/media/File:Certificado_de_dispensa.jpg.
Acesso em 04 de fevereiro de 2019.
Projete as imagens para os alunos. E imprima as
imagens para construir as estações de estudo.
Documentos pessoais - impressão - https://nova-
escola-
producao.s3.amazonaws.com/Rny75QmYDjZYyR8Zx5TeRKcgfvh2Zkv3hTp8vTGeUFNEfxWFtmsXddRVvYbw/his5-
04nd04-documentos-pessoais.pdf
Pergunte aos alunos se eles já viram algum desses
documentos ou se possuem algum deles. Logo em
seguida questione:
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seguida questione:
Para que serve cada um desses documentos?
Quais os elementos que servem para identificar as
pessoas?
Se houvesse duas pessoas com o mesmo nome
como seria possível distinguir uma da outra
usando os documentos pessoais?
Se uma pessoa não tiver documentos ela pode ter
acesso aos serviços públicos como saúde e
educação?
Podemos dizer que os documentos pessoais
garantem os direitos de cidadãos às pessoas?
Qual a importância dos números no processo de
identificação das pessoas?
Como adequar à sua realidade: É possível trazer
alguns documentos originais para apresentar aos
alunos.
Para você saber mais:
TAMLER, Julia et. al. Documento, por favor.
Eclética. Jan/Jun. 2005. Disponível em: http://puc-
riodigital.com.puc-rio.br/media/15%20-
%20documento,%20por%20favor.pdf. Acesso em
04 de fevereiro de 2019.
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Slide 6 Problematização - parte 1

Esse slide não será projetado para os alunos. É
somente uma orientação para formação das
estações de estudo.
Orientações: os alunos irão manejar e tocar na
imagem da certidão. E em seguida farão a leitura
do texto sobre a certidão de nascimento.
Certidão de nascimento. Disponível em:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:CertidaoNascimento.jpg.
Acesso em 04 de fevereiro de 2019.
Estação 1, texto para impressão. https://nova-
escola-
producao.s3.amazonaws.com/PkRh76pB84fJYgDS73krpDuJhcN6YmSP2WeMPMHdyH5UpUBhw2ssP8fS7nes/his5-
04und04-estacao-1-certidao-de-nascimento.pdf
Como adequar à sua realidade: É possível trazer
alguns documentos originais para apresentar aos
alunos.
Para você saber mais:
TAMLER, Julia et. al. Documento, por favor.
Eclética. Jan/Jun. 2005. Disponível em: http://puc-
riodigital.com.puc-rio.br/media/15%20-
%20documento,%20por%20favor.pdf. Acesso em
04 de fevereiro de 2019.
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Slide 7 Problematização - parte 1

Esse slide não será projetado para os alunos. É
somente uma orientação para formação das
estações de estudo.
Orientações: Os alunos irão manejar e tocar na
imagem. E em seguida farão a leitura do texto
sobre a carteira de identidade.
Cédula de Identidade. Disponível em:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Modelo_da_nova_carteira_de_identidade_brasileira.jpg.
Acesso em 04 de fevereiro de 2019.
Estação 2, texto para impressão. https://nova-
escola-
producao.s3.amazonaws.com/4jFSTfZcspPxHnfygNJeTgtuaswVB97rWXEbCveGKqfuDkGHkW2Rva3BTRmG/his5-
04und04-estacao-2-carteira-de-identidade.pdf
Como adequar à sua realidade: É possíve trazer
alguns documentos originais para apresentar aos
alunos.
Para você saber mais:
TAMLER, Julia et. al. Documento, por favor.
Eclética. Jan/Jun. 2005. Disponível em: http://puc-
riodigital.com.puc-rio.br/media/15%20-
%20documento,%20por%20favor.pdf. Acesso em
04 de fevereiro de 2019.
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Slide 8 Problematização - parte 1

Esse slide não será projetado para os alunos. É
somente uma orientação para formação das
estações de estudo.
Orientações: os alunos irão manipular e tocar na
imagem. E em seguida, farão a leitura do texto
sobre o CPF.
CPF - Cadastro de Pessoa Física. Disponível:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Cpf2.jpg.
Acesso em 04 de fevereiro de 2019.
Estação 3, texto para impressão. https://nova-
escola-
producao.s3.amazonaws.com/rceX8ahdBCyCheJSKRA9Dz5AvpdKC4er6bTGH5ndvSa8vBEUYPtWsfVAAtYv/his5-
04und04-estacao-3-cpf.pdf
Como adequar à sua realidade: É possível trazer
alguns documentos originais para apresentar aos
alunos.
Para você saber mais:
TAMLER, Julia et. al. Documento, por favor.
Eclética. Jan/Jun. 2005. Disponível em: http://puc-
riodigital.com.puc-rio.br/media/15%20-
%20documento,%20por%20favor.pdf. Acesso em
04 de fevereiro de 2019.
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Slide 9 Problematização - parte 1

Esse slide não será projetado para os alunos. É
somente uma orientação para formação das
estações de estudo.
Orientações: os alunos irão manipular e tocar na
imagem. E em seguida farão a leitura do texto
sobre o título de eleitor.
Título de Eleitor. Disponível em:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:T%C3%ADtulo_de_eleitor.jpg.
Acesso em 04 de fevereiro de 2019.
Estação 4, texto para impressão. https://nova-
escola-
producao.s3.amazonaws.com/MEx3Zx8rshYUADpHNRqzEJCR7paTEBtaZc6BWfgvbTwXQyWsdcU9cDeKdcF7/his5-
04und04-estacao-4-titulo-de-eleitor.pdf
Como adequar à sua realidade: É possível trazer
alguns documentos originais para apresentar aos
alunos.
Para você saber mais:
TAMLER, Julia et. al. Documento, por favor.
Eclética. Jan/Jun. 2005. Disponível em: http://puc-
riodigital.com.puc-rio.br/media/15%20-
%20documento,%20por%20favor.pdf. Acesso em
04 de fevereiro de 2019.
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Slide 10 Problematização - parte 1

Esse slide não será projetado para os alunos. É
somente uma orientação para formação das
estações de estudo.
Orientações: os alunos irão manipular e tocar na
imagem. E em seguida farão a leitura do texto
sobre a carteira de trabalho.
Carteira de Trabalho e Cédula de Identidade de
Estrangeiro. Disponível em:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carteira_de_trabalho#/media/File:Documents_required_to_work_in_Brazil.jpg.
Acesso em 04 de fevereiro de 2019.
Estação 5, texto para impressão. https://nova-
escola-
producao.s3.amazonaws.com/rPDAXQdvp7eae5FFVxfk4zMDEZdF2WNJKepuvrNCHbzeMzEDFmCm87Af9PTM/his5-
04und04-estacao-5-carteira-de-trabalho.pdf
Como adequar à sua realidade: É possível trazer
alguns documentos originais para apresentar aos
alunos.
Para você saber mais:
TAMLER, Julia et. al. Documento, por favor.
Eclética. Jan/Jun. 2005. Disponível em: http://puc-
riodigital.com.puc-rio.br/media/15%20-
%20documento,%20por%20favor.pdf. Acesso em
04 de fevereiro de 2019.
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Slide 11 Problematização - parte 1

Esse slide não será projetado para os alunos. É
somente uma orientação para formação das
estações de estudo.
Orientações: os alunos irão manipular e tocar na
imagem. E em seguida farão a leitura do texto
sobre a reservista
Certificado de Dispensa de Incorporação
(reservista). Disponível em:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Certificado_de_dispensa_de_incorpora%C3%A7%C3%A3o#/media/File:Certificado_de_dispensa.jpg.
Acesso em 04 de fevereiro de 2019.
Estação 6, texto para impressão. https://nova-
escola-
producao.s3.amazonaws.com/aMzuAy2NQwCX29nqWjuHxkTZJeEEz3VbS8CdaQ4BzPCFDwNAFZZ48JuVWr5E/his5-
04und04-estacao-6-certificado-de-
reservista.pdf
Como adequar à sua realidade: É possível trazer
alguns documentos originais para apresentar aos
alunos.
Para você saber mais:
TAMLER, Julia et. al. Documento, por favor.
Eclética. Jan/Jun. 2005. Disponível em: http://puc-
riodigital.com.puc-rio.br/media/15%20-
%20documento,%20por%20favor.pdf. Acesso em
04 de fevereiro de 2019.
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Slide 12 Problematização - parte 1

Esse slide não será projetado para os alunos. É
somente uma orientação para formação das
estações de estudo.
Orientações: os alunos irão manipular e tocar na
imagem. E em seguida farão a leitura do texto
sobre o cartão do cidadão.
Cartão Cidadão. Disponível em:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Cartao_do_cidadao_01.jpg.
Acesso em 04 de fevereiro de 2019,
Estação 7, texto para impressão. https://nova-
escola-
producao.s3.amazonaws.com/zTQGRcVPmt7kA2b9saf6RSz748gHsGDPZnNHAr4d6YGtAXy8CaUA925rgHcU/his5-
04und04-estacao-7-cartao-do-cidadao.pdf
Como adequar à sua realidade: É possível trazer
alguns documentos originais para apresentar aos
alunos.
Para você saber mais:
TAMLER, Julia et. al. Documento, por favor.
Eclética. Jan/Jun. 2005. Disponível em: http://puc-
riodigital.com.puc-rio.br/media/15%20-
%20documento,%20por%20favor.pdf. Acesso em
04 de fevereiro de 2019.
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Slide 13 Problematização - parte 1

Esse slide não será projetado para os alunos. É
somente uma orientação para formação das
estações de estudo.
Orientações: os alunos irão manipular e tocar na
imagem. E em seguida farão a leitura do texto
sobre a CNH.
CNH - Carteira Nacional de Habilitação. Disponível
em:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cnh_brasil_2007_generica.png.
Acesso em 04 de fevereiro de 2019.
Estação 8, texto para impressão. https://nova-
escola-
producao.s3.amazonaws.com/jzXQU7Y7CP2ab69MgVqDpaTFr2NsH2jgBMSYMvjaCgQguAPJpNN7HSaBpqx9/his5-
04und04-estacao-8-cnh.pdf
Como adequar à sua realidade: É possível trazer
alguns documentos originais para apresentar aos
alunos.
Para você saber mais:
TAMLER, Julia et. al. Documento, por favor.
Eclética. Jan/Jun. 2005. Disponível em: http://puc-
riodigital.com.puc-rio.br/media/15%20-
%20documento,%20por%20favor.pdf. Acesso em
04 de fevereiro de 2019.
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Slide 14 Problematização - parte 2

Tempo sugerido: 4 minutos
Orientações: Faça a leitura com os alunos e
explique que a numeração de indivíduos é comum
na sociedade e não somente no que diz respeito aos
documentos pessoais. Um bom exemplo é na escola
onde o aluno é identificado com alguns números:
número de matrícula e número do diário do
professor. Assim levante estes outros
questionamentos:
Para que serve o número de matrícula?
Qual a finalidade do número do diário do
professor?
Existe outro número que identifica o aluno?
Esse último questionamento pode ser que fique
sem resposta, pois trata-se do número do INEP,
que tem a finalidade de enumerar os alunos para o
Censo Escolar das escolas de todo o Brasil.
Para você saber mais: O número do INEP é
utilizado para identificar o aluno no Censo Escolar
e tem como finalidade verificar o histórico escolar
desse aluno desde a Educação Infantil até o Ensino
Superior. Em muitas escolas públicas esse número
consta em documentos como declarações e
histórico escolar.
História da Matemática. Disponível em:
https://www.portalsaofrancisco.com.br/matematica/historia-
da-matematica. Acesso em 28 de janeiro de 2019.
Matemática essencial. Disponível em:
http://www.uel.br/projetos/matessencial/fundam/numeros/numeros.htm.
Acesso em 28 de janeiro de 2019.
TAMLER, Julia et. al. Documento, por favor.
Eclética. Jan/Jun. 2005. Disponível em: http://puc-
riodigital.com.puc-rio.br/media/15%20-
%20documento,%20por%20favor.pdf. Acesso em
04 de fevereiro de 2019.
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Slide 15 Sistematização - parte 1

Tempo sugerido: 8 minutos
Orientações:
Peça aos alunos que preencham um formulário
onde o aluno irá preencher algumas informações
básicas. Nesse formulário o aluno irá preencher
com os números que fazem parte da sua história.
Imprima o formulário da pesquisa em:
https://nova-escola-
producao.s3.amazonaws.com/vg5RrRjWEwWUCJZkjYyUKsBjjE5RjvARXyP9fDQArGjSPrUHqrGSSPVRARjA/his5-
04und04-formulario-pesquisa.pdf
É possível levar os alunos até a Secretaria da Escola
para colher as informações do número do INEP e o
de matrícula. Mas também pode fazer esse
levantamento prévio e levar para a sala de aula
como forma de não tumultuar a Secretaria.
Para você saber mais: O número do INEP é
utilizado para identificar o aluno no Censo Escolar
e tem como finalidade verificar o histórico escolar
desse aluno desde a Educação Infantil até o Ensino
Superior. Em muitas escolas públicas esse número
consta em documentos como declarações e
histórico escolar.
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Slide 16 Sistematização - parte 2

Tempo sugerido: 7 minutos
Orientações: Projete esse slide para que os alunos
consigam visualizar o modelo de uma carteirinha
de estudante padrão. E leia para eles o seguinte
trecho:
O QUE É O DOCUMENTO DO ESTUDANTE?
O Documento do Estudante é o documento que irá
validar a identificação estudantil do aluno e assim
o mesmo terá os benefícios da Lei da Meia Entrada
(Lei 12.933/2013). A única maneira de alguém
comprovar que é de fato um estudante passa a ser o
Novo Documento do Estudante, padronizado
nacionalmente pelas entidades UNE, UBES e ANPG.
(Site da UNE) Disponível em: http://une-blog-lb-
1441097275.us-east-
1.elb.amazonaws.com/direitos-
servicos/documento-de-estudante/. Acesso em 07
de fevereiro de 2019.
Imprima o modelo de carteirinha, disponível em:
https://nova-escola-
producao.s3.amazonaws.com/xYD2bjJ68XTHBd84mJAKD6xqUJVTqtvar6WczDBA7sKg6vC3xpUwKpfga3eJ/his5-
04und04-carteira-estudante.pdf
O arquivo pode ser configurado para imprimir
várias por página.Fique atento para não gastar
papel demais!
Os alunos irão preencher os dados com o seu nome
e o nome da escola, caso eles não possuam os
documentos pessoais, eles podem criar números
para preencher as lacunas, mas sempre de acordo
com o que foi estudado na aula.
Como adequar à sua realidade: Caso a escola
possua um laboratório de informática com acesso a
internet, leve os alunos para juntos explorarem o
site da UNE e outros sites onde o aluno possa
solicitar a sua carteirinha de estudante.
Lembrando que esse é um serviço pago!
Para você saber mais:
Documento do estudante. DisponÍvel em:
http://une-blog-lb-1441097275.us-east-
1.elb.amazonaws.com/direitos-
servicos/documento-de-estudante/. Acesso em 07
de fevereiro de 2019.
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Estação 1 - Certidão de Nascimento 
 

 
A certidão de nascimento é o primeiro e o mais importante documento            
do cidadão. Com ele, a pessoa existe oficialmente para o Estado e a             
sociedade. Só de posse da certidão é possível retirar outros          
documentos civis, como a carteira de trabalho, a carteira de identidade,           
o título de eleitor e o Cadastro de Pessoa Física (CPF). Além disso,             
para matricular uma criança na escola e ter acesso a benefícios sociais,            
a apresentação do documento é obrigatória. 
 
Retirar a certidão é um direito de todos, conforme a Lei 9.534/97, que             
garante a gratuidade do registro de nascimento e da emissão da 1ª via             
do documento. Nenhum cartório pode cobrar para emiti-la. A lei também           
garante aos reconhecidamente pobres a emissão gratuita da 2ª via da           
certidão e das demais certidões extraídas pelo Serviço de Registro Civil           
das Pessoas Naturais. 
 

Certidão de nascimento é o documento mais importante. Disponível em: 
https://www.senado.gov.br/noticias/jornal/cidadania/doc/not01.htm. Acesso em 07 de fevereiro de 

2019. 

https://www.senado.gov.br/noticias/jornal/cidadania/doc/not01.htm


Estação 2 - Carteira de Identidade 
 

Registro Geral (RG) ou carteira de identidade é um documento emitido para            
cidadãos nascidos e registrados no Brasil e para nascidos no exterior, que sejam             
filhos de brasileiros. Serve para confirmar a identidade da pessoa e para solicitação             
de outros documentos. O registro é válido em todo o território nacional e substitui o               
passaporte em viagens para a Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Bolívia,          
Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. 

Onde deve ser feito? 

O Registro Geral é emitido pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) de cada             
estado do Brasil. O cidadão deve procurar postos de identificação civil para solicitar             
o RG. Para mais informações, entre em contato com o Instituto de Identificação de              
seu estado. 

Quando deve ser feito? 

Em qualquer idade. 

Quem pode tirar? 

O próprio cidadão interessado. 

Quanto custa? 

A partir de setembro de 2012, a emissão da primeira via da carteira de identidade               
(Registro Geral/ RG) passou a ser gratuita em todo o território nacional, para todos              
os brasileiros. A emissão da segunda via, no entanto, pode ser cobrada. O valor da               
taxa será determinado pela legislação de cada estado. 

A Carteira de Identidade não possui validade, porém o documento pode não ser             
aceito no Brasil ou em viagens para o exterior caso esteja em más condições de               
conservação ou a foto não permita a identificação do titular. Recomenda-se que o             
RG seja renovado a cada dez anos. 

Como deve ser feito? 

O solicitante deve ir a um posto de identificação civil em sua cidade, com uma foto                
recente em formato 3x4 (com fundo branco) e com a Certidão de Nascimento, a              
Certidão de Casamento ou o Certificado de Naturalização, de acordo com cada            
caso. 

Emissão de carteira de identidade é gratuita em todo o país. Disponível em: 
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2009/10/emissao-da-carteira-de-identidade-RG-e-gratuita-

em-todo-pais. Acesso em 07 de fevereiro de 2019. 

http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2009/10/emissao-da-carteira-de-identidade-RG-e-gratuita-em-todo-pais
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2009/10/emissao-da-carteira-de-identidade-RG-e-gratuita-em-todo-pais


Estação 3 - CPF 
 

O QUE É O CPF?  
O Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) é um registro gerenciado pela Receita            
Federal, que armazena informações cadastrais de todos os cidadãos inscritos. Cada           
pessoa registrada possui um único número de identificação formado por onze           
dígitos. 
 
QUAL A IMPORTÂNCIA DO CPF NO MEU DIA A DIA?  
É fundamental manter o CPF em situação regular, pois o cadastro é utilizado em              
várias atividades, como, por exemplo, as financeiras (abertura de contas, solicitação           
de empréstimos e financiamentos), bem como nos cadastros governamentais para          
acesso a serviços públicos, tais como saúde, educação e previdência social.  
 
QUE CUIDADOS DEVO TER COM MEU CPF?  
Não empreste seu CPF a terceiros, pois ele é seu documento pessoal. Pessoas             
mal-intencionadas podem usá-lo de maneira indevida na abertura de empresas e no            
envio de declarações de Imposto de Renda fraudulentas. Em caso de uso indevido             
do seu número, registre boletim de ocorrência. O contribuinte também deve manter            
o cadastro do CPF atualizado para fins de recebimento de eventuais           
correspondências da Receita Federal.  
 

Por que a Receita Federal é responsável pelo meu CPF? Disponível em: 
http://receita.economia.gov.br/acesso-rapido/direitos-e-deveres/educacao-fiscal/folhetos-orientativos/

cadastros-dig.pdf. Acesso em 07 de fevereiro de 2019. 
 

http://receita.economia.gov.br/acesso-rapido/direitos-e-deveres/educacao-fiscal/folhetos-orientativos/cadastros-dig.pdf
http://receita.economia.gov.br/acesso-rapido/direitos-e-deveres/educacao-fiscal/folhetos-orientativos/cadastros-dig.pdf


Estação 4 - Título de Eleitor 
 

 
Documento que confirma o alistamento eleitoral do cidadão e informa          

número de inscrição, zona eleitoral (região gerenciada por um cartório          

eleitoral) e local de votação. 

Consta no artigo 71 do Código Eleitoral que, caso o cidadão deixe de             

cumprir com suas obrigações eleitorais, ele pode ter seu título          

cancelado. O cancelamento do título pode acontecer quando: 

● o eleitor perder ou tiver suspensos seus direitos políticos         
(CF/88, art. 15); 

● o eleitor tiver mais de uma inscrição; 
● o eleitor falecer; 
● o eleitor deixar de votar em três eleições consecutivas e não           

justificar sua ausência (ou não quitar as respectivas multas). 

Até a conclusão do processo de cancelamento, o eleitor pode votar           

normalmente. 

Título de eleitor. Disponível em: 

http://www.tse.jus.br/eleitor/processo-eleitoral-brasileiro/cadastro-de-eleitores/titulo-de-eleitor. Acesso 

em 07 de fevereiro de 2019. 

 

http://www.tse.jus.br/o-tse/acervo/eleitor-eleicoes-area-juridica/constituicao-federal
http://www.tse.jus.br/eleitor/processo-eleitoral-brasileiro/cadastro-de-eleitores/titulo-de-eleitor


Estação 5 - Carteira de trabalho 
 

O que é 

Permite a obtenção da carteira de trabalho, documento para habilitação          
do trabalhador brasileiro e estrangeiro no mercado de trabalho formal. É           
o principal instrumento para garantir o acesso aos direitos trabalhistas          
garantidos em lei ao trabalhador. 

Quem pode utilizar este serviço? 

Cidadão Brasileiro 

● Brasileiro nato ou naturalizado com 14 anos ou mais de idade. 

Estrangeiro residente permanente ou Cidadão do Mercosul 

● Estrangeiro com visto permanente, que seja cidadão de país que          
faz parte do Acordo do Mercosul ou que seja residente refugiado e            
tenha 14 anos ou mais de idade. 

Estrangeiro temporário 

● Estrangeiro com visto temporário que tenha 14 anos ou mais de           
idade. 

Candidato a refúgio 

● Estrangeiro com processo de pedido de refúgio que tenha 14 anos           
ou mais de idade. 

 
Obter a carteira de trabalho e previdência social (CTPS) - 1ª via. Disponível em: 

https://www.mg.gov.br/servico/obter-carteira-de-trabalho-e-previdencia-social-ctps-1a. Acesso em 07 
de fevereiro de 2019. 

https://www.mg.gov.br/servico/obter-carteira-de-trabalho-e-previdencia-social-ctps-1a


Estação 6 - Certificado de reservista 
 

Todo o cidadão dispensado do Serviço Militar que não apresente incapacidade           

física ou moral definitiva na Seleção Geral, incluindo aí aquele considerado excesso            

de contingente, tem direito ao Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI). 

Para requerer o CDI é necessário: 

● Comparecer à Junta de Serviço Militar, munido do Certificado de Alistamento           
Militar (CAM) ou de outro documento de identificação (Carteira de Identidade           
ou Certidão de Nascimento/Casamento ou Carteira Profissional) 

● Pagar Recibo (taxa/multa relativa a 1ª ou 2ª via do Certificado, conforme o             
caso), fornecido pela Junta de Serviço Militar, em qualquer Agência da Caixa            
Econômica Federal ou qualquer Agência Lotérica. Atualmente, a taxa para a           
1ª via custa R$ 2,20 (quando o cidadão possuir o CAM) 

● Fornecer uma fotografia 3x4 

Os dispensados de Serviço Militar que requererem sua 1ª via do Certificado de             

Dispensa de Incorporação (CDI) deverão prestar Juramento à Bandeira, em local e            

data a ser determinada pela Junta de Serviço Militar (JSM). 

Como procedimento padrão, o documento não procurado no prazo de um ano é             

incinerado e assim torna-se necessário solicitar e pagar uma nova via. 

 

Importante: o alistamento militar é obrigatório somente para o sexo masculino. 

Junta de Serviço Militar - Certificados. Disponível em: 

http://www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/junta/certificados.xhtml. Acesso em 07 de fevereiro de 

2019. 

 

http://www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/junta/certificados.xhtml


Estação 7 - Cartão do Cidadão 
 

O Cartão do Cidadão facilita o seu acesso aos serviços dos benefícios sociais e              

trabalhistas. Ele pode ser usado em todos os canais de pagamento autorizados pela             

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, presentes em todos os municípios brasileiros. 

 

Quem tem direito 
O Cartão do Cidadão é para você que possui FGTS provisionado, rendimentos do             

PIS, Abono Salarial ou, que ainda esteja recebendo parcelas do          

Seguro-Desemprego. Com ele, você agiliza e garante mais segurança no processo           

de pagamento dos benefícios sociais. 

Quem possuir conta individual na Caixa tem o benefício depositado diretamente na            

conta, não sendo necessária a emissão do Cartão do Cidadão. 

Para consultar saldo ou extrato de FGTS; saldo de cotas ou rendimentos do PIS;              

quem tem direito ao Abono Salarial e ao Seguro-Desemprego, não é necessário o             

uso do Cartão do Cidadão. 

 
Cartão do cidadão. Disponível em: 

http://www.caixa.gov.br/cadastros/cartao-cidadao/Paginas/default.aspx. Acesso em 07 de fevereiro 

de 2019. 

 

http://www.caixa.gov.br/cadastros/cartao-cidadao/Paginas/default.aspx


Estação 8 - CNH 
 

A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) atesta que o cidadão brasileiro está            
apto a conduzir veículos. O porte é obrigatório para quem está dirigindo. O             
modelo atual de CNH possui fotografia da pessoa, o número da Carteira de             
Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF). Assim, a CNH pode ser              
utilizada para identificação em todo território nacional. 

O Código de Trânsito Brasileiro divide a habilitação para dirigir em cinco            
categorias: 

A: condutor de veículo motorizado de duas ou três rodas, com ou sem carro              
lateral (motos); 

B: condutor de veículo motorizado não abrangido pela categoria A, com peso            
bruto total inferior a 3.500 quilos e lotação máxima de oito lugares, além do              
motorista (automóveis); 

C: condutor de veículo motorizado usado para transporte de carga, com peso            
bruto superior a 3.500 quilos (como caminhões); 

D: condutor de veículo motorizado usado no transporte de passageiros, com           
lotação superior a oito lugares além do motorista (ônibus e vans, por exemplo); 

E: condutor de combinação de veículos em que a unidade conduzida se            
enquadre nas categorias B, C ou D e cuja unidade acoplada ou rebocada tenha              
peso bruto de 6 mil quilos ou mais; ou cuja lotação seja superior a oito lugares;                
ou, ainda, que seja enquadrado na categoria trailer. 

A primeira Carteira Nacional de Habilitação só pode ser retirada nas categorias,            
A, B ou AB. No último caso, a pessoa deve participar de dois cursos              
preparatórios. Quem possui habilitação na categoria B pode mudá-la para C ou            
D; quem possui na categoria C, pode mudar para as categorias D ou E; e quem                
possui o documento na categoria D, pode obtê-lo na categoria E. Para solicitar a              
admissão nas categorias C, D ou E, o condutor deve estar habilitado há pelo              
menos um ano na categoria anterior exigida (por exemplo, para obter a CNH na              
categoria C, é necessário ter no mínimo um ano de habilitação na categoria B). 

Onde deve ser feita? 



O interessado em tirar a Carteira Nacional de Habilitação nas categorias A e B              
deve procurar uma unidade do Departamento de Trânsito (Detran) da sua           
cidade. 

Quem pode tirar? 

Estão aptos a solicitar a Carteira Nacional de Habilitação nas categorias A e B os               
brasileiros maiores de 18 anos, que saibam ler e escrever, possuem documento            
de identidade e CPF. O processo deve ser concluído em um ano. Depois disso, é               
necessário dar início a um novo procedimento. O processo para tirar a Carteira             
Nacional de Habilitação deve ser feito somente pelo interessado, pois envolve           
exame médico e psicológico, aulas, prova teórica e prática. 

Quanto custa? 

Cada Estado tem uma taxa diferente para emitir a Carteira Nacional de            
Habilitação, além dos custos com a autoescolas. Por isso, o valor total pode             
variar. 

Como deve ser feita? 

O interessado deve comparecer a uma unidade do Detran em sua cidade, com             
os seguintes documentos: 

1. original e cópia da Carteira de Identidade (RG); 

2. original e cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

3. original e cópia do comprovante de residência (conta de luz, de telefone,             
bancária ou outra que contenha o nome da pessoa e seja recente); 

4. duas fotos 3x4. 

É preciso pagar as taxas referentes ao processo e passar por avaliações            
psicológica, física e mental. A etapa seguinte prevê um curso teórico na            
autoescola e uma prova para avaliar os conhecimentos adquiridos. Se aprovado,           
o interessado deve frequentar aulas práticas de condução veicular e passar pelo            
exame de direção. 

O candidato aprovado nas avaliações receberá, em cerca de cinco dias úteis, a             
permissão para dirigir. A CNH definitiva será expedida após um ano da emissão             
se o condutor não tiver cometido infração de natureza grave ou gravíssima            



durante esse período. O motorista também não pode ter cometido infração de            
natureza média mais de uma vez. 

 
Carteira Nacional de Habilitação possui cinco categorias. Disponivel em: 

http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2009/10/carteira-nacional-de-habilitacao-cnh-possui-cinco
-categorias. Acesso em 07 de fevereiro de 2019. 

http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2009/10/carteira-nacional-de-habilitacao-cnh-possui-cinco-categorias
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2009/10/carteira-nacional-de-habilitacao-cnh-possui-cinco-categorias


Formulário de pesquisa 
 

Quantidade alunos por turma 
 
Nome: 
_____________________________________________________ 
 
Filiação: 
___________________________________________________ 
 

 
___________________________________________________ 
 
Endereço: 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________________
_ 
 
Telefone: 
___________________________________________________ 
 
Número de Matrícula: 
________________________________________ 
 
Número do INEP: 
___________________________________________ 
 
Número do diário do professor: ___________ 
 
 



Foto

Nome da Escola

Nome do estudante

Nº Matrícula Data Nascimento

RG CPFNº da carteira



Documentos pessoais 
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