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Título: Aprendendo a registrar 

Duração: 4 aulas 

Introdução 

O registro é muito importante para que informações não se percam com o passar do tempo. 

Esta sequência busca apresentar formas diferentes de registrar a História, mostrando também a im-

portância de investigar e analisar os documentos. O objetivo é fazer com que o aluno se perceba como 

sujeito ativo no processo de aprendizagem, capaz de buscar e registrar informações sobre sua história. 

Objetivos de aprendizagem 

• Conhecer formas de registro da história. 

• Reconhecer a importância de registrar experiências pessoais e aprender sobre sua origem. 

A noção do “Eu” e do “Outro”: registros de experiências pessoais e da comunidade no tempo e no 

espaço – (EF02HI04) Selecionar e comparar objetos e documentos pessoais como fontes de memórias 

e histórias nos âmbitos pessoal, familiar e escolar. 

Formas de registrar e narrar histórias (marcos de memória materiais e imateriais) – (EF02HI05) Sele-

cionar objetos e documentos pessoais e de grupos próximos ao seu convívio e compreender sua fun-

ção, seu uso e seu significado. 

Recursos e materiais necessários  

• Computador/notebook, data show, internet, 

• Papel kraft, 

• Lápis grafite,  

• Giz de cera, 

• Impressões da ficha de pesquisa, 

• Retalhos de E.V.A, 

• Tesoura sem ponta,  

• Cola para E.V.A ou branca,  

• Tampinhas de garrafa plástica,  

• Esponja, 

• Tinta guache. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Entrevistando o colega 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em semicírculo 

Para a primeira aula, a sala poderá estar organizada em semicírculo, de modo que todos pos-

sam visualizar o colega que estiver falando, pois este será um momento de interação entre os alunos. 

Apresente brevemente os objetivos da proposta:  

• trabalhar com os documentos históricos, 

• compreender a existência de uma história pessoal, 

• conhecer diferentes formas de registrar o conhecimento histórico.  

Enfatize a importância de registrar determinadas informações para que elas não se percam, 

perdurando ao longo do tempo.  

Após a explanação inicial, a aula será reservada para saber um pouco mais sobre a realidade 

do aluno e para levantar o seu conhecimento prévio. Peça aos alunos que se organizem em duplas e 

entrevistem o colega sobre as informações abaixo, anotando suas respostas no caderno:  

1. Nome completo: _______________________________________________________________ 

2. Idade: ________________________________________________________________________ 

3. Nome dos pais: _________________________________________________________________ 

4. Cidade em que nasceu: ___________________________________________________________ 

5. Se tem irmãos e quantos, em caso afirmativo: _________________________________________ 

Depois que todos tiverem anotado o que foi pedido, solicite que leiam os resultados para a 

turma. Comente que escrever as respostas de uma entrevista é uma forma de registrar informações, 

e que os historiadores utilizam registros como esse para contar como determinado período da história 

pode ter acontecido. Mencione ainda que existem diversas formas de se documentar a História, como 

livros, fotografias, obras de arte, etc. No entanto, essa percepção ficará mais concreta para os alunos 

nas aulas subsequentes. 
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Aula 2 – Registro das mãos 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em grupos de 4 alunos, em média 

Esta aula vai exigir uma conversa inicial sobre a passagem do tempo, explicando aos alunos 

que, antes do surgimento da escrita, a história dos povos era documentada por meio da arte, como é 

o caso dos homens pré-históricos, que viveram há muitos anos e deixaram seus registros nas cavernas 

pelas quais passaram e viveram. Neste momento de aprendizagem, não há necessidade de aprofundar 

a discussão sobre a noção de tempo, pois o importante é que o aluno compreenda, de forma lúdica, 

que no passado existiram outros povos que utilizavam desenhos para registrar seus costumes e a 

forma como viviam. Sublinhe que esses desenhos permitem aos pesquisadores aprender mais sobre 

os seres humanos que viveram naquele período.  

Para auxiliar no processo de aprendizagem, escolha uma imagem das mãos pintadas no inte-

rior da caverna de Gargas, na França, e apresente aos alunos. Comente que esse é um dos registros 

utilizados por pesquisadores para estudar povos que viveram há muito tempo.  

Na sequência, organize a turma em grupos de 4 alunos, em média, e distribua o papel kraft, o 

giz de cera, o lápis grafite. Peça que posicionem uma das mãos sobre o papel e desenhem o formato 

dela. Em seguida, oriente-os a pintar em volta da parte externa do desenho, enfatizando a silhueta da 

mão, como nas imagens apresentadas anteriormente. 

Se possível, fixe os trabalhos no mural da sala de aula. 

Antes de finalizar a aula, entregue a cada aluno duas cópias impressas da ficha abaixo e solicite 

que, em casa e com o auxílio do adulto responsável por ele, uma ficha seja preenchida com os dados 

das certidões de nascimento da criança e outra com os dados da certidão do adulto. 

Complete os dados abaixo. 

1. Nome completo: ___________________________________________________________ 

2. Data de nascimento:________________________________________________________ 

3. Nome dos pais:_____________________________________________________________ 

4. Nome dos avós paternos: _____________________________________________________ 

5. Nome dos avós maternos: ____________________________________________________ 

  



 

 

Material Digital do Professor 

História – 2º ano 

1º bimestre – Sequência didática 1 

Aula 3 – Fontes históricas 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em fileiras 

Nesta aula, os alunos vão receber subsídios para compreender que registros são fontes de 

memória e história muito importantes, mas é necessário haver elementos que informem e comprovem 

sua origem. 

Cite como exemplo os carimbos e marcas presentes em alguns documentos pessoais, como a 

certidão de nascimento e a carteira de identidade. Esses carimbos e marcas atestam que os dados 

apresentados sobre um cidadão são reconhecidos legalmente.  

Explique às crianças que cada uma fará seu próprio carimbo para certificar, simbolicamente, 

as informações contidas na ficha preenchida com o auxílio dos pais ou responsáveis por elas. Distribua 

os retalhos de E.V.A e peça que: 

1. elaborem sobre o retalho um desenho pequeno – a sugestão é que seja a primeira letra do nome 
do aluno; 

2. recortem o desenho; 

3. colem, com cola para E.V.A ou branca, uma tampinha de garrafa plástica na parte de trás do de-
senho; 

4. esperem a cola secar.  

Assim que a cola estiver seca, com a ajuda de uma esponja, auxilie os alunos a aplicar tinta 

guache sobre seu carimbo e a marcar a ficha preenchida em casa. Peça que esperem a tinta secar.  

Para evitar acidentes, recomende aos alunos que tomem cuidado para não tocar nos olhos ou 

colocar a mão na boca enquanto estiverem manipulando a cola ou a tinta. Recomende ainda que lavem 

as mãos logo que utilizarem esses materiais. 

Aula 4 – Comparando registros 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em fileiras 

Inicie a aula distribuindo as respectivas fichas a cada um dos alunos. Solicite que observem as 

diferenças e semelhanças entre as informações registradas nelas. 

Por fim, um por vez, cada aluno deve dizer aos colegas o que notou de diferente e de seme-

lhante entre seus dados e de seu familiar. Deixe que se expressem livremente, mas recomendando 

que respeitem a fala dos colegas. 
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Os trabalhos podem ser expostos no mural da sala de aula. Outra opção é as crianças poderem 

levar suas produções para casa, onde terão oportunidade de compartilhar a experiência realizada na 

escola. 

Aferição de aprendizagem 

As aulas dessa sequência têm como objetivo fazer com que os alunos identifiquem as formas 

e a importância dos documentos. Durante as aulas, observe se os alunos se percebem como sujeitos 

ativos no processo de aprendizagem a partir das atividades e discussões. É importante que eles sejam 

capazes de buscar e registrar informações sobre sua história depois de aprenderem um pouco sobre 

os documentos pessoais.  

Na primeira aula, verifique a participação e o envolvimento dos alunos durante a atividade da 

entrevista. Essa é uma atividade fundamental porque torna possível a sensibilização do aluno no pro-

cesso de identificação da alteridade, na diferenciação entre a existência do “eu” e do “outro”. Já a 

segunda aula vai trabalhar com uma forma de registro da presença dos grupos humanos na pré-histó-

ria. Para aferir o desenvolvimento dos alunos nessa atividade, note como foi a participação e o envol-

vimento de cada um, verificando se foram feitas comparações entre os diferentes formatos de mãos 

e como a composição de várias mãos formam um conjunto do qual cada aluno faz parte. As aulas finais 

da sequência trabalham com o processo de identificação da função, do uso e do significado de dife-

rentes tipos de registro. Observe se os alunos fizeram o que foi pedido e como participaram da ativi-

dade lúdica de produção do carimbo. 

Sugestão de questões para aferir o desenvolvimento de algumas habilidades 

enfocadas na sequência didática: 

1. Faça um X na resposta correta: 

 

 a) podemos registrar nossa história de maneiras semelhantes, mas com dados diferentes. 

 

 b) o registro da História só é feito por meio da escrita. 

2. Leia a frase abaixo: 

A certidão de nascimento registra e comprova dados sobre alguém. 

Agora é sua vez!  

Escreva o nome de mais um tipo de documento pessoal: 

_______________________________________________________________________ 
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Gabarito das questões 

1. Espera-se que o aluno assinale a alternativa: a) podemos registrar nossa história de maneiras se-
melhantes, mas com dados diferentes. 

2. Resposta pessoal. 

Respostas possíveis: carteira de identidade e carteira de trabalho. 

 


