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Sociedade Política e Sociedade Civil
1 – Trabalhe com as definições dos conceitos:  Sociedade civil  e sociedade
política de acordo com as contribuições de Antonio Gramsci, posteriormente,
explique com tais conceitos podem ser trabalhados no Ensino Fundamental.



Ética e Cidadania

2-  Explique  como  você  pode  letrar  as  crianças  no  Ensino  Fundamental
trabalhando com a revista – Um por Todos e Todos por Um – Cidadania e ética.

Sobre Impostos e Educação
A cesta de impostos dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, que vão financiar o
Fundeb,  é  composta  por  20% de  vários  tributos:  Fundo  de  Participação  dos  Estados
(FPE),  Fundo  de  Participação  dos  Municípios  (FPM),  Imposto  sobre  Circulação  de
Mercadorias e Serviços (ICMS), Imposto sobre Produtos Industrializados – proporcional às
exportações (IPIexp), Imposto sobre Transmissão Causa Mortis (ITCMD), Imposto sobre
Propriedade  de  Veículos  Automotores  (IPVA),  Imposto  sobre   Renda  e  Proventos
incidentes sobre rendimentos pagos pelos municípios, Imposto sobre Renda e Proventos
incidentes  sobre  rendimentos  pagos  pelos  estados,  cota-parte  de  50%  do  Imposto
Territorial Rural (ITR) devida aos municípios. O financiamento da educação básica -
Ministério  da  Educação.Disponível  em:   escoladegestores.mec.gov.br/site/4-
sala_politica.../fin_edu_basica.pdf. Acesso em 05 de dezembro de 2013.

3-  A Escola Estadual  Zumbi  de Palmares  recebeu R$ 20.000,00 de verba
pública advinda dos tributos pagos pela sociedade(de acordo com a cesta de
impostos mencionada).Como a equipe da escola pode trabalhar o conteúdo
controle social (transparência) com os alunos a partir deste fato.

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fescoladegestores.mec.gov.br%2Fsite%2F4-sala_politica_gestao_escolar%2Fpdf%2Ffin_edu_basica.pdf&ei=Du2gUq6MH-X5iwLt0YCQBg&usg=AFQjCNEgV2_PKInJZh1NC1xbGPtFh8zFnw&cad=rja
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fescoladegestores.mec.gov.br%2Fsite%2F4-sala_politica_gestao_escolar%2Fpdf%2Ffin_edu_basica.pdf&ei=Du2gUq6MH-X5iwLt0YCQBg&usg=AFQjCNEgV2_PKInJZh1NC1xbGPtFh8zFnw&cad=rja


Reflexões sobre Corrupção e Sonegação
4- Quando o cidadão faz compras, e não solicita a nota ou cupom fiscal, o que
pode acontecer com ele e com a sociedade?



Cidadania e Política 
5- Escreva sobre o que é cidadania (de acordo com a concepção, de Nelson
Coutinho)e política (Concepção de Hanna Arendt) . Explique como o pedagogo
pode trabalhar esta charge com educandos do 5º ano do Ensino Fundamental.



6 - Relacione a primeira coluna com a segunda 

(1) Cidadania    (2) Cidadão     (3) Direitos Humanos      (4) Democracia 
 
( ) Significa governo do povo, assegurado pelo gozo dos direitos de cidadania.
Assim, quando há isonomia, ou seja, igualdade diante da lei, há democracia. A
visão  clássica  de  democracia  é  assentada  nos  princípios  da   participação
coletiva e igualdade de todos, frente ao sistema de representação política e de
igualdade perante a lei. O art. 1º da Constituição do Brasil afirma a democracia
formalmente,  definindo  como  seus  fundamentos  a  soberania,a  cidadania,  a
dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa
e o pluralismo político

( ) É a tomada de consciência de seus direitos, tendo como contrapartida a
realização  dos  deveres.  Isso  implica  no  efetivo  exercício  dos  direitos  civis,
políticos e sócio econômicos, bem como na participação e contribuição para o
bem  estar  da  sociedade.  A cidadania  deve  ser  entendida  como  processo
contínuo,  uma construção coletiva,  significando a concretização dos direitos
humanos.

( ) São valores, princípios e normas que se referem ao respeito à 
vida e à dignidade. A expressão refere se a organizações, grupos e pessoas
que  atuam na defesa desse ideário. Os direitos humanos estão consagrados 
em  declarações, convenções e pactos internacionais, sendo a referência maior
a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Constituição do Brasil se 
compromete no artigo 1º, à prevalência dos direitos humanos nas relações 
internacionais e, nos arts. 5º e seguintes, define os direitos e garantias 
fundamentais.

( ) É todo aquele que participa, colabora e argumenta sobre as bases do direito,
ou seja, é um agente atuante que exerce seus direitos e deveres. Ser cidadão



implica em não se deixar oprimir nem subjugar, mas enfrentar o desafio para
defender e implementar seus direitos.

Uma boa prova a todas!!

Professora – Lucirene Ferreira Santana


