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A Cartilha do CidadãoA Cartilha do Cidadão

Divirta-se e teste 
seus conhecimentos!

1. Complete a cruzadinha com o que você apreendeu.
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Vertical 
1 • Principal origem dos documentos 
do Arquivo Público da Cidade de Belo 
Horizonte.
2 • Documento que usa como linguagem 
básica a escrita.
3 • Documento que usa a imagem fi xa
ou imóvel como linguagem básica.
4 • Mascote do Arquivo Público da Cidade 
de Belo Horizonte.

Horizontal 
5 • Documento que usa uma linguagem que associa som e imagem.
6 • Conjunto de documentos do Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte.
7 • Documento que contém representações gráfi cas da superfície da terra ou 
desenhos técnicos.



2. Você tem diferentes tipos de documentos pessoais. Cite-os:

a) Documentos oficiais, isto é, produzidos pelo governo: 

b) Documentos não oficiais que possuem informações sobre você e sua 
família:  

3. As imagens abaixo mostram Belo Horizonte em diferentes 
épocas da sua história. Escolha no quadro os nomes dos locais mostrados 
nas imagens e registre-os abaixo delas. 

Parque Municipal Américo Renê Giannetti – Igreja São José – Rua da Bahia –  
Praça Raul Soares– Praça da Liberdade - Igreja São Francisco de Assis –  

Avenida Afonso Pena - Parque Municipal das Mangabeiras



4. Os documentos que estão no Arquivo Público da Cidade de Belo Hori-
zonte, precisam ser conservados e preservados, mas para isso alguns cuida-
dos devem ser tomados. Marque um X nas alternativas corretas:

 Evitar comer ou beber enquanto manuseia os documentos. 

 Guardar documentos em locais limpos, secos e ao abrigo da luz.

 Guardar fotografias sempre envolvidas em papel branco  
e dentro de plásticos.

 Plastificar documentos em papel.

 Guardar CDs e DVDs na posição horizontal.

 Guardar os documentos em papel sempre dobrados ou enrolados.

 Retirar clips, gominhas ou grampos dos documentos.

 Usar fita adesiva para colar partes rasgadas de documentos.

5. Identifique os veículos mostrados em imagens do acervo fotográfico  
do APCBH.

Carroça – BRT-Move – trólebus – caminhão – bonde – trem – carro – ônibus – metrô                                            



6. 6- Encontre as palavras e expressões no diagrama:

ARQUIVO PÚBLICO

BELO HORIZONTE

BELORICOL

CARTAZ

CONSERVAÇÃO

DOCUMENTO

FOTOGRAFIA

MEDALHA

MICROFILME

PESQUISA

REVISTA



7. Ajude o Beloricol a chegar ao Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte.

8.Pinte o Beloricol das cores que desejar.



9. Jogo

PASSEIO
PELO APCBH

2 a 6 jogadores

Instruções
Cada jogador usará como peça um 
clips colorido que será colocado no 
espaço INÍCIO. Joguem o dado e os 
jogadores que tirarem os maiores 
número jogarão primeiro.

Quando caírem nos espaços 

com os desenhos  e  
joguem o dado novamente.

Depois consultem o quadro para 
ver o que fazer, de acordo com os 
pontos do dado.

Se caírem no espaço ao alto 
da escada cinza, voltem para o 
espaço indicado na base dela. Se 
caírem na base da escada branca, 
avancem para o espaço indicado 
no alto dela.

O vencedor será quem chegar 
primeiro ao espaço FIM.

INÍCIO
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Saiu 
no 

dado: 

Jogada

O APCBH recebeu documentos cheios de ácaros.
Vai demorar um bom tempo para higienizá-los. 
Pare uma jogada para ajudar.

Que bom! Você acertou todo o jogo educativo. Avance 
2 espaços e dê uma jogada extra para o jogador a sua 
direita.

Os documentos estão cheios de clips e grampos. 
Ajude a retirá-los. Volte 3 espaços.

Rápido! O fi lme vai começar. Avance 4 espaços.

Acabou a energia elétrica e não vai dar para assistir 
ao fi lme educativo. Que pena! Você e o jogador a sua 
esquerda vão fi car uma vez sem jogar. 

Os funcionários do APCBH estão trabalhando. Não os 
perturbe. Avance ligeiro 3 espaços.

O APCBH é tão grande que a turma se perdeu. 
Todos os jogadores voltam 4 espaços.

Você encontrou uma foto da escola. Que legal! Todos 
os jogadores avançam 1 espaço.

Apareceu uma barata nas áreas de guarda de 
documentos. Volte 2 espaços.

Um cidadão usou um documento do APCBH para garantir 
um direito na justiça. Que sorte! Jogue mais uma vez.

O APCBH está fechado para dedetização. Fique uma 
vez sem jogar.

Você aprendeu como preservar os seus documentos. 
Parabéns! Jogue outra vez.
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10. Descubra quantas vezes o Beloricol aparece no mapa:


