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GEOGRAFIA 

O ensino de Geografia cumpre uma função social de entendimento do 

mundo complexo e dinâmico em que vivemos, dos lugares e das relações entre 

a sociedade e a natureza. Na Educação Básica, o ensino de Geografia mobiliza 

competências e habilidades que são desenvolvidas por meio de diferentes 

linguagens e princípios que possibilitam ao estudante, ler e compreender, o 

espaço geográfico, enquanto manifestação territorial da atividade social, em 

todas as suas dimensões e contradições econômicas, políticas, culturais e 

ambientais. Considera-se também o conjunto de relações que se estabelecem 

entre os objetos naturais e os construídos pela atividade humana e as escalas 

geográficas que expressam as diferentes dimensões que podem ser escolhidas 

para o estudo do espaço geográfico. Desse modo, a aprendizagem da Geografia 

possibilita o desenvolvimento do domínio da espacialidade, reconhecimento dos 

princípios e leis que regem os tempos da natureza e o tempo social e as 

conexões dos componentes físico-naturais e ações antrópicas, compreensão 

das relações entre os eventos geográficos em diferentes escalas, utilização de 

conhecimentos geográficos para agir de forma ética e solidária, reconhecimento 

da diversidade e as diferenças e a investigação e resolução de problemas da 

vida cotidiana.  

O espaço é o objeto central da ciência geográfica e pode ser considerado 

o conceito mais amplo e complexo apresentado no componente de Geografia na 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC)1. Dessa forma, o Currículo Paulista2 

fundamentar-se nos conceitos de natureza, paisagem, território, região, rede e 

lugar, incorporando também dimensões de análise que contemplam o tempo, 

cultura, sociedade, entre outros e tendo como referência os pressupostos da 

Geografia como ciência que estuda as formas, os processos, as dinâmicas e os 

fenômenos que se desenvolvem por meio das relações entre a sociedade e a 

natureza, constituindo o espaço geográfico. 

                                                             
1  Documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os 
estudantes devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica. Disponível em: 
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/ (Acesso em 18 de outubro de 2018) 
 
2 Documento em elaboração em regime de colaboração 



Os conceitos estruturantes: paisagem, lugar, tempo, território, região, 

sociedade e natureza são fundamentais no processo de construção do 

conhecimento e raciocínio geográfico e no entendimento de que o espaço 

geográfico é resultado de uma trama composta por objetos técnicos e 

informacionais, fluxos de matéria e informação, que se manifestam e atuam 

sobre a superfície terrestre. Outro conceito estruturador refere-se à educação 

cartográfica, em que a linguagem cartográfica é considerada um instrumento 

indispensável no entendimento das interações, relações e dos fenômenos 

geográficos. Neste sentido, a alfabetização cartográfica dever ser fortalecida e 

contribuir com a construção do pensamento espacial e estímulo ao raciocínio 

geográfico, assim como para a formação da cidadania e desenvolvimento da 

criticidade e da autonomia do estudante.  

Considerando uma variada gama de discussões contemporâneas, como 

a crise socioambiental, os diferentes níveis de bem-estar das populações, as 

questões de saúde pública, trabalho e emprego, relações internacionais, 

conflitos e tensões, crises econômicas, agronegócio, políticas públicas 

territoriais, entre outros, a aprendizagem de temas e conteúdos da Geografia 

deve partir da percepção da realidade e cotidiano do estudante, de maneira 

contextualizada e significativa, para que, em seguida, possa compreender os 

fenômenos e processos que ocorrem em outras escalas. Entendemos que o 

desenvolvimento desses conteúdos e temas contribuem para a interpretação de 

um mundo em constante transformação e para uma formação crítica e para 

ampliação do repertório de leitura de mundo dos estudantes, no sentido, em que 

são estimulados a pensar espacialmente, desenvolvendo o raciocínio geográfico 

baseado nos princípios da analogia, conexão, diferenciação, distribuição, 

extensão, localização e ordem. 

Nesta versão 1 do Currículo Paulista apresentamos cinco unidades 

temáticas para o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano): “O sujeito e seu lugar no 

mundo”, “Conexões e escalas”, “Mundo do trabalho”, “Formas de representação 

e pensamento espacial” e “Natureza, ambientes e qualidade de vida”. Essas 

unidades fomentam um ensino pautado na investigação e significativo e na 

resolução de problemas, com ênfase na aprendizagem dos conceitos e 

princípios geográficos. Resumidamente, a unidade temática “O sujeito e seu 



lugar no mundo”, nos anos iniciais, prioriza alfabetização cartográfica e a relação 

do sujeito na escala da vida cotidiana e em comunidade, enquanto nos anos 

finais, o enfoque é a relação do sujeito e a ampliação de escalas, Brasil e Mundo, 

destacando a importância da formação do cidadão crítico, democrático e 

solidário. Na unidade temática “Conexões e escalas”, nos anos iniciais, a 

perspectiva é abordar as interações entre sociedade e meio físico-natural, 

enquanto nos anos finais, prioriza-se o estudo da produção do espaço geográfico 

a partir de diferentes interações multiescalares. Já na unidade temática “Mundo 

do trabalho”, nos anos iniciais, o enfoque são os processos e técnicas 

construtivas, uso de diferentes materiais, funções socioeconômicas e setores da 

economia, enquanto nos anos finais, são abordados os processos de produção 

no espaço agrário e industrial, as novas tecnologias e a revolução técnico-

científico-informacional. Na unidade temática “Formas de representação e 

pensamento espacial”, nos anos iniciais, são trabalhados os princípios do 

raciocínio geográfico, destacando as contribuições da alfabetização geográfica, 

e nos anos finais, amplia-se o repertório do estudante por meio diferentes 

linguagens, priorizando o domínio da leitura e elaboração de mapas e gráficos. 

Na última unidade “Natureza, ambientes e qualidade de vida”, nos anos iniciais, 

prioriza-se o estudo da percepção do meio físico-natural, as intervenções na 

natureza e os impactos socioambientais, enquanto nos anos finais, são 

trabalhados conceitos mais complexos para tratar da relação natureza e 

atividades antrópicas, nos contextos urbano e rural. De modo geral, nas 

unidades temáticas encontramos elementos relacionados ao exercício da 

cidadania, proposição de ações de intervenção na realidade, protagonismo, 

projeto de vida, aproximação com saberes científicos e relações de alteridade.  

Nesse sentido, ressaltamos ao professor de geografia a importância de 

se reconhecer como mediador no processo de ensino-aprendizagem, de forma 

que possa contribuir com a formação de cidadãos reflexivos, críticos, autônomos 

e transformadores da realidade local, regional e global, apresentando 

possibilidades para a ampliação de repertório teórico-metodológico e a formação 

integral dos estudantes. Ao mesmo tempo, é fundamental que o estudante se 

entenda como um sujeito que vive em um mundo contraditório e desafiador e 

que tem responsabilidades na construção de uma sociedade justa, igualitária e 



sustentável. Assim, deve estar preparado para desenvolver o raciocínio 

geográfico e o pensamento espacial, a partir dos seus conhecimentos e das suas 

experiências.  

Com relação à construção do Organizador Curricular de Geografia, 

destacamos que o material foi estruturado a partir das unidades temáticas, 

habilidades e objetos de conhecimento/conteúdos presentes na BNCC. No 

anexo, apresentamos as habilidades previstas para cada ano do Ensino 

Fundamental com observações complementares que consistem em 

recomendações e sugestões, tais como: indicações de tipos de recursos 

pedagógicos, possibilidades de trabalho integrado com habilidades de outras 

áreas e contextualização de conteúdos entre outros, visando contribuir com a 

construção de diretrizes curriculares para o ensino de Geografia no Estado de 

São Paulo. Destacamos que a linguagem cartográfica perpassa todos os anos 

do componente no Ensino Fundamental e que o desenvolvimento de 

competências e habilidades em Geografia deve ser alinhada com os demais 

componentes da área de Ciências Humanas, componentes de outras áreas de 

conhecimento e com temas transversais. A seguir, retomamos as Competências 

Específicas de Geografia para o Ensino Fundamental da BNCC para apoiar o 

estudo e reflexões voltadas para o aprimoramento do documento.  

 

1. Utilizar os conhecimentos geográficos para entender a interação 

sociedade/natureza e exercitar o interesse e o espírito de investigação e de resolução 

de problemas. 

2. Estabelecer conexões entre diferentes temas do conhecimento geográfico, 

reconhecendo a importância dos objetos técnicos para a compreensão das formas como 

os seres humanos fazem uso dos recursos da natureza ao longo da história. 

3. Desenvolver autonomia e senso crítico para compreensão e aplicação do 

raciocínio geográfico na análise da ocupação humana e produção do espaço, 

envolvendo os princípios de analogia, conexão, diferenciação, distribuição, extensão, 

localização e ordem. 

4. Desenvolver o pensamento espacial, fazendo uso das linguagens 

cartográficas e iconográficas, de diferentes gêneros textuais e das geotecnologias para 

a resolução de problemas que envolvam informações geográficas. 



5. Desenvolver e utilizar processos, práticas e procedimentos de investigação 

para compreender o mundo natural, social, econômico, político e o meio técnico-

científico e informacional, avaliar ações e propor perguntas e soluções (inclusive 

tecnológicas) para questões que requerem conhecimentos científicos da Geografia. 

6. Construir argumentos com base em informações geográficas, debater e 

defender ideias e pontos de vista que respeitem e promovam a consciência 

socioambiental e o respeito à biodiversidade e ao outro, sem preconceitos de qualquer 

natureza. 

7. Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, 

flexibilidade, resiliência e determinação, propondo ações sobre as questões 

socioambientais, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e 

solidários.  

Portanto, a consulta pública e/ou a participação nos encontros regionais 

são formas efetivas de participação direta da sociedade na construção do 

Currículo Paulista, fortalecendo o processo democrático e a ampliação das 

contribuições de diferentes interlocutores. Sendo assim, é fundamental a 

participação de todo(a)s para subsidiar o aprimoramento deste documento e 

fortalecer o ensino da Geografia nas escolas paulistas. 

 



UNIDADES 
TEMÁTICAS ANO HABILIDADES CURRÍCULO V1

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

1
O sujeito e seu 
lugar no 
mundo

1º

(EF01GE01A) Descrever características observadas de 
seus lugares de vivência (moradia, escola, bairro, rua 
entre outros.), identificando semelhanças e diferenças 
entre esses lugares;
(EF01GE01B) Reconhecer nos lugares de vivência a 
questão da acessibilidade de pessoas com deficiência, 
idosos, pessoas com mobilidade reduzida entre outros, 
reforçando a valorização da diversidade de indivíduos e 
de grupos sociais como indígenas, quilombolas, 
caiçaras entre outros;

O modo de vida das 
crianças em 
diferentes lugares

As habilidades contribuem para que o aluno compreenda os seus lugares de vivência, relacionando-os com o seu cotidiano. Inicialmente 
o aluno observa sua vida, família, escola, rua, bairro, cidade etc. — a escala pode ir se ampliando sucessivamente. Na elaboração do 
currículo, pode-se relacionar os temas do ensino de Geografia primeiramente com o que há de mais próximo para depois incluir o mais 
distante. É possível explicitar as diferentes formas de moradias e indicar características que podem ser observadas — das casas, 
apartamentos, moradias em área urbana, rural, litorânea etc. É interessante para o aluno comparar casa e escola, diferenciar suas 
funções e perceber as semelhanças e as diferenças que os espaços possuem. É importante, ainda, que o estudantes observe se os 
lugares sofreram alguma alteração, por exemplo, construíram mais um comodo na casa, a rua foi alargada ou asfaltada, entre outras, 
de forma que o estudante possa estar atento a alterações no ambiente em que vive, estuda ou brinca e como ele entende estas 
mudanças (o espaço ficou mais amplo, mais restrito, mais ou menos colorido, etc) e que ele possa manifestar a sua opinião. Observar 
e formular hipóteses, a partir dos trajetos que faz no cotidiano, sobre as dificuldades que as pessoas podem encontrar para se 
locomover/ transitar e quais pessoas podem ter mais ou menos dificuldades e os motivos.

2
O sujeito e seu 
lugar no 
mundo

1º

(EF01GE02A) Identificar semelhanças e diferenças 
entre jogos e brincadeiras (individuais e coletivos) de 
diferentes épocas e lugares, conhecendo as regras de 
convívio, promovendo o respeito à pluralidade cultural;
(EF01GE02B) Reconhecer nos jogos e brincadeiras as 
noções de lateralidade e espacialidade, explorando as 
relações projetivas;

O modo de vida das 
crianças em 
diferentes lugares

As habilidades explicitam cantigas de rodas, jogos coletivos e brincadeiras individuais, entre outros. Pode-se, também, incluir o jogo, o 
brinquedo e a brincadeira, que são fundamentais na educação infantil, para a aprendizagem cartográfica. Para isso, é interessante 
propor jogos e brincadeiras que auxiliam na aprendizagem da lateralidade e espacialidade, componentes fundamentais para esta fase 
da criança e para a aprendizagem em Geografia.

3
O sujeito e seu 
lugar no 
mundo

1º

(EF01GE03A) Reconhecer as funções do espaço público 
de uso coletivo, como as praças, os parques e a escola, 
e distinguir e comparar os diferentes usos desses 
espaços, tanto para o lazer quanto para outras 
manifestações, como encontros, reuniões, aulas etc.
(EF01GE03B) Reconhecer o sentido de pertencimento 
do lugar onde vive, valorizando as memórias e saberes 
locais;

Situações de 
convívio em 
diferentes lugares

 As situações de convívio em diferentes espaços permitem ao aluno estabelecer relações a partir do seu deslocamento pelo espaço 
vivido. Pode-se considerar a identificação das regras de convívio para os diferentes lugares: escola, praças etc., além do cuidado que se 
deve ter com os espaços públicos e de uso coletivo. É possível, ainda, explicitar os espaços a serem relatados/comparados no entorno 
da escola ou a partir das relações de vizinhança no bairro.

4
O sujeito e seu 
lugar no 
mundo

1º

(EF01GE04A) Elaborar, coletivamente, acordos, regras 
e normas de convívio em diferentes espaços (casa, 
bairro, sala de aula, escola, áreas de lazer entre 
outros), considerando o cuidado com os espaços 
públicos e os tipos de uso coletivo. 
(EF01GE04B) Identificar e descrever os grupos de 
convívio em diferentes espaços (casa, bairro, sala de 
aula, escola, áreas de lazer entre outros);

Situações de 
convívio em 
diferentes lugares

É possível contemplar outra habilidade explicitamente voltada à construção coletiva das regras, normas e acordos para o convívio na 
escola, na sala de aula e em seus ambientes coletivos. Além disso, é possível referir-se ao aprendizado da responsabilidade sobre o 
lugar e o outro no convívio sócia, associado à identificação de lugares (como casa, escola, bairro, praças) a partir de suas características 
e com suas normas específicas. Pode-se considerar, ainda, incluir as regras de trânsito como exemplo para leis e sinalizações que 
garantam a organização e a convivência no espaço vivido. Há, aqui, oportunidade de trabalho interdisciplinar com as habilidades 
(EF01LP21), da Língua Portuguesa; (EF12EF04), da Educação Física; e (EF01HI04), da História, associadas a identificação, discussão e 
produção de textos sobre regras de convivência e sua importância.



UNIDADES 
TEMÁTICAS ANO HABILIDADES CURRÍCULO V1

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

5 Conexões e 
escalas

1º

(EF01GE05A) Observar a paisagem, por meio dos 
sentidos da visão, audição, olfato, tátil e paladar, nos 
lugares de vivência descrevendo os elementos e 
interpretando os ritmos da natureza (dia e noite, 
variação de temperatura e umidade entre outros);
(EF01GE05B) Comparar semelhanças e diferenças dos 
ritmos da natureza, a partir dos lugares de vivência do 
estudante com os do estado de São Paulo e do Brasil;

Ciclos naturais e a 
vida cotidiana

As habilidades são marcadas pelo princípio da conexão que estimula a compreensão da relação do meio físico-natural com a sociedade. 
Isso vai permitir explicar, conhecer e compreender os arranjos das paisagens a partir da localização e da distribuição de fenômenos e 
objetos. É possível considerar o estudo do tempo e sua relação com o antes, o agora e o depois a partir do histórico familiar, da vida 
cotidiana, das questões próprias da escola e da dinâmica local. Pode-se também considerar os ciclos da natureza associados à vida 
cotidiana do aluno, por exemplo, o uso de diferentes roupas para diferentes climas, as atividades distintas que são realizadas em 
diferentes tempos e lugares etc. Há, aqui, oportunidade de trabalho interdisciplinar com as habilidades (EF01MA16), (EF01MA17), 
(EF01MA18), da Matemática; e (EF01CI05), de Ciências, relacionadas à observação da passagem do tempo.

6 Mundo do 
trabalho

1º

(EF01GE06A) Reconhecer e descrever os tipos de 
construções no entorno da moradia do estudante e da 
escola, comparando as diferenças e semelhanças entre 
elas, considerando as diferentes técnicas e materiais 
utilizados em sua produção;
(EF01GE06B) Identificar objetos presentes no cotidiano 
por meio da comparação de tamanhos, formas, cores e 
funcionalidades (brinquedos, roupas, mobiliários entre 
outros), verificando as transformações tecnológicas 
ocorridas ao longo do tempo em diferentes lugares;

Diferentes tipos de 
trabalho existentes 
no seu dia a dia

As habilidades possibilitam contemplar a associação entre as diferentes moradias e os distintos povos que delas se utilizaram em 
diferentes espaços e tempos, destacando os materiais de que são feitas as construções (palafitas, barracos — de pau a pique, de 
alvenaria —, sobrados, edifícios etc.). É interessante destacar, ainda, como vivem os moradores de metrópoles de todo o planeta, como 
vivem os moradores nos arredores da cidade, além de reconhecer as características de moradias na cidade e na região do aluno. Pode-
se incluir o debate sobre o direito à moradia digna para todos os cidadãos. A comparação entre moradias pode ser um fator de baixa 
auto estima para o estudante. Além disso, a partir da observação do entorno da escola e da casa do estudante, dificilmente, será 
possivel observar moradias de diferentes povos. Dessa forma, sugiro que o ponto de atenção seja outro. Que o estudante no seu trajeto 
observe se existem padrões em certas construções, se ele encontra com trabalhadores da construção cívil e/ou vendedores ambulantes, 
entre outros. Se há praças e parques no seu trajeto  e se estes são utilizados com frequencia. Esta habilidade tem o sentido de que o 
estudante observe como o espaço em que ele reside tem sido ocupado ao mesmo tempo que ele pode refletir sobre os materiais mais 
utilizados no seu cotidiano.   

7
Mundo do 
trabalho 1º

(EF01GE07A) Identificar e descrever os tipos de 
atividades de trabalho realizadas dentro da escola, no 
seu entorno e lugares de vivência;

Diferentes tipos de 
trabalho existentes 
no seu dia a dia

Nos anos iniciais, é importante considerar o aprofundamento da habilidade com a abordagem dos processos e técnicas construídos 
pelas sociedades em distintos tempos e quais tipos de trabalho foram surgindo ou se extinguindo com o passar dos anos. Afinal, é 
importante para o aluno entender que os homens vivem e trabalham em um espaço, situam-se nele, ocupam lugares, e esse espaço 
comumente é visto como algo estático, pronto e acabado, mas é resultado de uma dinâmica, e cheio de historicidade. Dessa maneira, 
pode-se problematizar as diferenças entre trabalhos a partir do vivido e conhecido pelo aluno.

8

Formas de 
representação 
e pensamento 
espacial

1º

(EF01GE08A) Reconhecer os elementos da paisagem e 
os itinerários observados no dia a dia, representando-
os por meio de mapas mentais e ou desenhos;
(EF01GE08B) Identificar em contos literários, histórias 
inventadas e/ou brincadeiras elementos da paisagem 
e os itinerários, representando-os por meio de mapas 
mentais e ou desenhos;
(EF01GE08C) Elaborar mapas mentais, desenhos e ou 
maquetes representando, os lugares de vivência e os 
diversos trajetos (itinerários);
(EF01GE08D) Produzir mapas e ou croquis para 
representar objetos da escola e do entorno, criando 
referências espaciais;

Pontos de referência

Neste conjunto de habilidades, pode-se utilizar diferentes narrativas (livros literários, lendas etc.) para construir mapas mentais e 
desenhos que expressem relação espacial e apresentem elementos que permitam localizar no espaço. Dessa forma, é importante 
destacar que elaborar mapas não é tarefa simples para as crianças.  É possível, ainda, explicitar habilidades relativas ao 
desenvolvimento de habilidades espaciais (introdução à alfabetização cartográfica), a partir de jogos que trabalham noções espaciais 
(como quebra-cabeças) e brincadeiras em grupo que favoreçam o pensar sobre a parte e o todo, do mais simples ao complexo. Da 
mesma maneira, podem ser ampliadas as habilidades relativas ao estudo e compreensão das noções espaciais (frente e atrás, 
esquerda e direita, em cima e embaixo, dentro e fora) tendo o corpo, a sala e a escola como primeiras referências espaciais.



UNIDADES 
TEMÁTICAS ANO HABILIDADES CURRÍCULO V1

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

9

Formas de 
representação 
e pensamento 
espacial

1º

(EF01GE09A) Reconhecer o próprio corpo como 
referencial de localização, explorando as noções de 
lateralidade e espacialidade;
(EF01GE09B) Identificar a sua posição em relação aos 
objetos da escola e do entorno, construindo noções de 
posicionamento (frente, atrás, entre, perto, longe, 
dentro e fora) e de lateralidade (direita e esquerda), 
tendo como referencial o próprio corpo;

Pontos de referência

 A valorização da expressão corporal para o desenvolvimento das noções de lateralidade é fundamental neste momento. O pensamento 
espacial é responsável por orientar o próprio corpo do aluno em relação a objetos, lugares e pessoas, por isso, é importante relacionar o 
estudo das noções espaciais com movimentos do corpo. É importante prever o uso de croquis para iniciar o trabalho de cartografia, 
propondo ao aluno representar a escola a partir dos elementos mais usados, como o portão de entrada, a sala de aula, o pátio, o 
estacionamento, a cozinha e os banheiros. A representação pode ser feita com desenho, croqui ou mapa; o importante é explorar as 
habilidades relativas ao desenvolvimento do pensamento espacial com noções espaciais (frente e atrás, esquerda e direita, em cima e 
embaixo, dentro e fora). Pode-se relacionar esta habilidade com a (EF01GE08) na organização do currículo. Há, aqui, oportunidade de 
trabalho interdisciplinar com a habilidade (EF01MA01), da Matemática, no que se refere a localização de objetos no espaço. Há, ainda, 
outras oportunidades de trabalho interdisciplinar com as habilidades (EF15AR08), (EF15AR10), da Arte; (EF12EF07), (EF12EF11), 
(EF35EF07), (EF35EF09), da Educação Física; (EF01MA11), da Matemática, associadas à experimentação, descrição e representação de 
movimentos de pessoas e objetos no espaço.

10

Natureza, 
ambientes e 
qualidade de 
vida

1º

(EF01GE10A) Reconhecer nos lugares de vivência os 
aspectos físicos naturais, identificando os fenômenos 
climáticos (variações de temperatura, ação do vento, 
radiação entre outros) e hidrográficos (chuva, 
inundações entre outros)
(EF01GE10B) Identificar e descrever as mudanças que 
ocorreram em uma dada paisagem ao longo do tempo, 
tendo como referencial os ritmos da natureza;
(EF01GE11C) Reconhecer nos lugares de vivência os 
principais problemas ambientais (poluição da água, 
sonora, produção de resíduos, desmatamento entre 
outros);

Condições de vida 
nos lugares de 
vivência

Neste conjunto de habilidades, é importante destacar as noções relativas à percepção do meio físico-natural associadas aos ritmos da 
natureza. É o caso, por exemplo, de associar mudanças de vestuário e hábitos alimentares em sua comunidade à variação de 
temperatura (EF01GE11) ao longo do ano. Pode-se, ainda, complementar a habilidade com o reconhecimento de manifestações da 
natureza em outras paisagens. Seria interessante também incluir no currículo a reflexão sobre questões ambientais a partir de 
problemas locais observáveis nos locais de vivência, como, por exemplo, a rua que se enche de água quando chove ou o cheiro do lixo 
que chega na escola quando venta. Outra possibilidade é contemplar agendas locais/regionais, como o uso e ocupação do solo, ou 
urbanas/rurais, como reconhecer a transformação da paisagem pela ação humana.

11

Natureza, 
ambientes e 
qualidade de 
vida

1º

(EF01GE11A) Observar e descrever as mudanças de 
vestuários e hábitos alimentares em sua comunidade 
ao longo do ano, decorrente das mudanças de estações 
do ano, da variação de temperatura e umidade no 
ambiente;
(EF01GE11B) Reconhecer instrumentos e marcadores 
de tempo como relógios e calendários, estabelecendo 
relações entre as unidades de tempo;

Condições de vida 
nos lugares de 
vivência

Analisando a forma de um povo se vestir e se alimentar, é possível reconhecer seus hábitos e sua forma de agir e de pensar, além de 
características ambientais e estruturas sociais. Pode-se contemplar habilidades como a identificação de semelhanças e diferenças 
entre as vestimentas e os hábitos alimentares do passado e do presente. Ainda, é possível identificar e explicar as transformações dos 
hábitos alimentares em diferentes períodos (por exemplo, atualmente, o consumo de comidas industrializadas é maior, mas nem 
sempre foi assim).



UNIDADES 
TEMÁTICAS ANO HABILIDADES CURRÍCULO V1

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

1
O sujeito e seu 
lugar no 
mundo

2º

(EF02GE01A) Reconhecer a história dos povos 
originários do bairro e/ou comunidade, descrevendo a 
influência dos migrantes internos e externos que 
contribuíram para sua organização e construção do 
espaço geográfico;

Convivência e 
interações entre 
pessoas na 
comunidade

Nessa habilidade, deve-se considerar que o estudo das migrações é uma oportunidade para trabalhar com diferentes grupos em um 
dado lugar. É importante considerar os modos de vida dos grupos sociais distintos, a diferença entre cidade e campo, a relação cultural 
existente entre os modos de vida e também reconhecer as mudanças dos hábitos de vida de um mesmo lugar, apresentando a 
importância da técnica para a transformação do local. O estudo da migração pode ser reforçado com o estudo das histórias familiares, 
promovendo uma inter-relação com as disciplinas de Arte e História. Esta habilidade pode também ser trabalhada articuladamente à 
habilidade (EF02GE02), com o intuito de conhecer outros povos e grupos para reafirmar a identidade do aluno a partir da diversidade 
geográfica, étnica e cultural da população.

2
O sujeito e seu 
lugar no 
mundo

2º

(EF02GE02A) Comparar costumes e tradições de 
diferentes populações e/ou grupos sociais inseridas no 
bairro e/ou comunidade em que vive, reconhecendo a 
importância do respeito às diferenças no que se refere 
à diversidade étnica, geográfica e cultural;
(EF02GE02B) Conhecer diferentes modos de vida e 
estabelecer relações com o seu jeito de viver com o de 
outros grupos do seu município, do Estado de São 
Paulo e do Brasil;

Convivência e 
interações entre 
pessoas na 
comunidade

Nessas habilidades, considera-se a inserção de habilidades relativas a temas relacionados à educação patrimonial do lugar (podendo 
ser a escola, o bairro, a cidade e/ou a região). Pode-se fazer perguntas tais quais: Como foi o processo de formação desses lugares? 
Quem foram os primeiros moradores? De onde vieram? Quais práticas culturais de tradições e costumes que os moradores do bairro 
preservam até os dias atuais? Quais tradições dos moradores respeitam as diferenças? Esta habilidade pode também ser trabalhada 
junto à habilidade (EF02GE01), com o intuito de conhecer outros povos e grupos para reafirmar a identidade do estudante a partir da 
diversidade geográfica, étnica e cultural da população.

3
O sujeito e seu 
lugar no 
mundo

2º

(EF02GE03A) Conhecer os tipos de meio de transporte 
e de comunicação utilizados em diferentes lugares e 
períodos, descrevendo como eles influenciam o 
processo de conexão entre povos e lugares;
(EF02GE03B) Comparar as diferenças e semelhanças 
dos meios de transporte nos espaços urbanos e rurais, 
considerando os impactos socioambientais como 
poluição do ar, sonora entre outros, e propondo 
alternativas sustentáveis para a locomoção;
(EF02GE03C) Comparar as diferenças e semelhanças 
dos meios de comunicação, considerando as mudanças 
nas relações humanas em diferentes escalas e 
tempos;
(EF02GE03D) Identificar e compreender as normas e 
regras do trânsito, discutindo os riscos para a vida e as 
formas de prevenção para um trânsito seguro;

Riscos e cuidados 
nos meios de 
transporte e de 
comunicação

Nesse conjunto de habilidade, o tema comunicação e transporte é uma oportunidade para trabalhar a aproximação do local e do global. 
Na elaboração do currículo, pode-se incluir a investigação da história de transformação da comunicação e do transporte para que os 
alunos compreendam, a partir de fatos, questões inerentes à globalização. O mundo está nos lugares, e a percepção dessa máxima 
geográfica ocorre a partir das redes de transporte e comunicação. Se for adequado, é possível inserir habilidades que contemplem 
identificar os transportes característicos de cada região brasileira em sintonia com a produção e consumo da cidade e do campo, ou 
fazer a relação de transporte e ambiente, considerando o aumento dos meios de transporte individuais em detrimento dos coletivos 
(atualmente há muitos carros nas cidades e isso gera vários problemas que afetam a qualidade de vida). Pode-se prever a discussão 
sobre a desigualdade de acesso ao transporte e aos meios de comunicação.

4
Conexões e 
escalas 2º

(EF02GE04A) Reconhecer semelhanças e diferenças 
nos hábitos das pessoas em diferentes lugares e 
tempos, nas relações com a natureza e no modo de 
viver (quilombolas, assentados, indígenas, caiçaras 
entre outros) em escala local, regional e global, 
comparando as particularidades de cada grupo social;

Experiências da 
comunidade no 
tempo e no espaço

Nessa habilidade, é importante considerar os modos de vida dos diversos grupos sociais, a diferença entre cidade e campo, além da 
relação cultural existente entre as formas de vida. Pode-se complementar a habilidade para reconhecer as mudanças dos modos de 
vida de um mesmo lugar, apresentando a importância da técnica para a transformação do local.



UNIDADES 
TEMÁTICAS ANO HABILIDADES CURRÍCULO V1

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

5 Conexões e 
escalas

2º

(EF02GE05A) Identificar as mudanças e as 
permanências ocorridas na paisagem dos lugares de 
vivência (moradia, bairro e/ou entorno da escola), 
comparando os elementos constituintes um mesmo 
lugar em diferentes tempos;

Mudanças e 
permanências

Nessa habilidade, é possível contemplar as características do lugar e da região em que o aluno está inserido e também as mudanças e 
permanências da paisagem ao longo do tempo. Espera-se que o aluno perceba que a identidade cultural se expressa nos modos de 
vida, nos hábitos, costumes, tradições, enfim, no próprio jeito de viver e nas relações que as pessoas estabelecem com o meio. É 
possível considerar um resgate histórico do lugar a partir de fotografias, de entrevistas com moradores, além de registros e memórias 
que podem ser contadas pelos moradores mais antigos do bairro. Há que se considerar ainda outras dinâmicas, por exemplo, quando a 
criança mora em um bairro novo ou mudou-se recentemente para um bairro que não tem referências familiares ou quando o modo de 
vida familiar não tem como referência o bairro em que reside, inviabilizando o reconhecimento por parte da família e da criança os 
hábitos, costumes e tradições do bairro e as mudanças na paisagem. Há, ainda, dificuldades para entrevistar moradores mais antigos 
(estes não são tão acessíveis e nem sempre os pais têm condições de acompanhar os estudantes neste tipo de atividade). Assim, 
apresentar a dinâmica da mudança da paisagem pode ser feita também para além do bairro em que vive.

6
Mundo do 
trabalho 2º

(EF02GE06A) Comparar os tipos de atividades sociais 
realizadas dentro da escola, no seu entorno e no bairro 
no cotidiano e as suas variações de significado no 
tempo e no espaço;

Tipos de trabalho 
em lugares e 
tempos diferentes

Esta habilidade atende às competências específicas de Ciências Humanas para o Ensino Fundamental, que indicam a necessidade de os 
alunos compreenderem eventos cotidianos e as variações de seu significado no tempo e no espaço.

7 Mundo do 
trabalho

2º

(EF02GE07A) Reconhecer as características das 
atividades extrativas, seus distintos tipos e lugares de 
origem, identificando os recursos naturais obtidos a 
partir desta atividade e utilizados na construção de 
moradias, ruas, edifícios entre outros, e na produção 
de objetos existentes nos lugares de vivência;
(EF02GE07B) Identificar os impactos socioambientais 
ocasionados a partir de atividades extrativistas e 
reconhecer a importância de práticas, atitudes e 
comportamentos que promovam a conservação e 
preservação da natureza;
(EF02GE07C) Identificar e descrever os impactos 
socioambientais resultantes da apropriação da 
natureza, a partir da ação de diferentes grupos sociais;
(EF02GE07D) Conhecer como diferentes sociedades 
interagem com a natureza na construção do seu 
espaço, relacionando com as atividades econômicas 
como o extrativismo, mineração, agricultura, pecuária 
e a indústria;

Tipos de trabalho 
em lugares e 
tempos diferentes

Nesse conjunto de habilidades, apresentar-se a origem de alguns produtos do cotidiano do aluno que são relativos às atividades 
extrativas da natureza, como os alimentos (arroz, feijão, trigo, frutas e vegetais), e também o consumo da água, que é um produto de 
extração mineral. Pode-se também explicitar os impactos ambientais da produção e extração na natureza. Pode-se complementar a 
habilidade com a reflexão sobre como diferentes sociedades interagem com a natureza na construção de seu espaço, identificando as 
singularidades do lugar em que se vive, bem como semelhanças e diferenças com relação a outros lugares.



UNIDADES 
TEMÁTICAS ANO HABILIDADES CURRÍCULO V1

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

8

Formas de 
representação 
e pensamento 
espacial

2º

(EF02GE08A) Reconhecer as diferentes formas de 
representações cartográficas: croquis, globo, plantas, 
mapas, cartas e imagens (aéreas e de satélite), 
refletindo sobre sua produção e utilização;
(EF02GE08B) Elaborar maquetes da sala de aula e/ou 
de sua residência utilizando as relações topológicas e 
projetivas;

Localização, 
orientação e 
representação 
espacial

Nessas habilidades, considerar-se o uso de diferentes materiais — fotografias, croquis, maquetes, mapas, imagens aéreas — e 
procurar identificar lugares do entorno da escola, exercitando a lateralidade, a orientação e a localização. Esta habilidade, assim como 
as habilidades (EF02GE09) e (EF02GE10), pode ser pensada no conjunto dos temas do currículo do 2º ano. Pode-se propor aos alunos 
habilidades que se refiram ao exercício da criação, da representação cartográfica e da observação dos elementos que compõem a 
paisagem. É importante compreender que o ensino das noções espaciais é uma forma de atender a diversas necessidades da 
alfabetização geográfica: das mais cotidianas (como chegar a um lugar que não se conhece, entender um trajeto urbano ou rural, ou 
compreender o curso dos mananciais) às mais específicas (como delimitar áreas de plantio, compreender zonas de influência do clima, 
identificar limites, fronteiras e divisas). O ensino das formas de representação pode criar oportunidades para o conhecimento da 
linguagem cartográfica nos dois sentidos: como pessoas que representam e codificam o espaço e como leitores das informações 
expressas.

9

Formas de 
representação 
e pensamento 
espacial

2º

(EF02GE09A) Identificar objetos e lugares de vivência 
(escola e moradia) em imagens aéreas e mapas (visão 
vertical) e fotografias (visão oblíqua);
(EF02GE09B) Representar cartograficamente os 
lugares de vivência e outros, explorando os elementos 
naturais e culturais da paisagem, utilizando os 
recursos: legenda, cor, título e escala;

Localização, 
orientação e 
representação 
espacial

Para o trabalho cartográfico, é interessante considerar o desenvolvimento destas habilidades associado ao conceito de lugar. É possível 
explicitar que sejam trabalhadas as relações topológicas e projetivas para se reconhecer as referências. Pode-se, por exemplo, elaborar 
maquete da sala de aula para que os alunos possam exercitar a visão oblíqua e vertical. O contato com imagens, cartas e mapas em 
diferentes escalas e de diferentes espaços contribui para a alfabetização cartográfica do aluno. Há, aqui, oportunidade de trabalho 
interdisciplinar com as habilidades (EF02MA14), da Matemática; e (EF02CI01), de Ciências, no que se refere à observação de objetos do 
cotidiano, suas características, formas e representações.

10

Formas de 
representação 
e pensamento 
espacial

2º

(EF02GE10A) Aplicar princípios de localização e 
posição de objetos (referenciais espaciais, como frente 
e atrás, esquerda e direita, em cima e embaixo, dentro 
e fora) por meio de representações espaciais da sala 
de aula e da escola.
(EF02GE10B) Identificar os pontos cardeais e 
colaterais, utilizando diferentes referêncis como o 
corpo

Localização, 
orientação e 
representação 
espacial

Estas habilidades contribuem para o desenvolvimento das noções de lateralidade e alfabetização cartográfica. Este conteúdo permite 
trabalhar com a vida cotidiana dos alunos, o ambiente e as relações na escola. Pode-se iniciar a aprendizagem do princípio de 
lateralidade em sala ou na escola, com jogos e brincadeiras, para que o aluno possa progredir com relação à habilidade nos anos 
subsequentes. É possível prever situações de aprendizagem a partir da problematização de localização de objetos ou com brincadeiras 
de localização que podem ser estratégias de aprendizagem para as referências espaciais: por exemplo, com um plano de coordenadas 
no pátio da escola ou na sala de aula, o aluno deve encontrar objetos a partir das referências espaciais.

11

Natureza, 
ambientes e 
qualidade de 
vida

2º

(EF02GE11A) Reconhecer a importância do solo e da 
água para as diferentes formas de vida, tendo como 
referência o seu lugar de vivência, e comparando com 
outros lugares;
(EF02GE11B) Identificar os diferentes usos do solo e 
da água nas atividades cotidianas e econômicas: 
extrativismo, mineração, agricultura, pecuária e 
indústria entre outros, relacionando com os impactos 
socioambientais causados no cotidiano da cidade e do 
campo;

Os usos dos recursos 
naturais: solo e água 
no campo e na 
cidade

Pode-se contemplar nestas habilidades o reconhecimento da importância do solo para a sobrevivência dos diferentes seres vivos, e 
também a relação da vida com a água. O solo é a camada mais superficial da crosta terrestre, que se formou por meio da ação de 
agentes do meio físico, como, por exemplo, sol, chuva e calor, que transformaram rochas em terra. Pode-se inserir habilidades relativas 
ao reconhecimento dos diferentes tipos de solo, relacionando-os ao desenvolvimento de determinadas culturas (alimentação e plantio 
— campo e cidade) e de forma semelhante ao reconhecimento da água, suas possibilidades como atividade economica, ao mesmo 
tempo que se destaca seu potencial economico, se revela a necessidade de preservação.



UNIDADES 
TEMÁTICAS ANO HABILIDADES CURRÍCULO V1

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

1
O sujeito e seu 
lugar no 
mundo

3º

(EF03GE01A) Identificar a diversidade social existente 
na comunidade, comparando diferentes aspectos 
culturais dos grupos sociais presentes na escola e em 
seu entorno, no bairro e moradia nos espaços rurais e 
urbanos;
(EF03GE01B) Reconhecer os aspectos culturais dos 
povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, extrativistas, 
ciganos, entre outros que vivem em diferentes 
espaços: cidade, campo, florestas, comunidades, 
grupos, comparando as diferenças e as semelhanças 
entre os seus lugares de vivência; 

A cidade e o campo: 
aproximações e 
diferenças

Nessas habilidades, é importante considerar os lugares de vivência de cada grupo, buscando identificar sua contribuição cultural, social 
e econômica. Pode-se, então, considerar incluir povos e comunidades tradicionais que habitavam a região, a fim de identificar as 
contribuições culturais e sociais desses povos para o seu lugar. Há, aqui, oportunidade de trabalho interdisciplinar com as habilidades 
(EF03LP25), (EF35LP20), (EF03LP26), da Língua Portuguesa; (EF03MA26), (EF03MA27), EF03MA28), da Matemática; (EF03CI06), 
(EF03CI09), de Ciências; e (EF03HI03), da História, associadas à coleta, leitura, comparação e interpretação de dados, com apoio de 
recursos multissemióticos, incluindo gráficos e tabelas. Há, também, oportunidade de trabalho com as habilidades (EF35LP11), da 
Língua Portuguesa; (EF03HI07) e (EF03HI08), da História, no que se refere especificamente a identificação de características regionais, 
urbanas e rurais da fala, respeitando as diversas variedades linguísticas.

2
O sujeito e seu 
lugar no 
mundo

3º

(EF03GE02A) Identificar, em seus lugares de vivência, 
marcas de contribuição cultural e econômica de grupos 
sociais de diferentes origens e em diferentes tempos.
(EF03GE02B) Identificar as atividades econômicas 
existentes no lugar de vivência, estabelecendo 
comparações entre as atividades desenvolvidas nos 
espaços urbanos e rurais;

A cidade e o campo: 
aproximações e 
diferenças

Pode-se considerar incluir as origens dos grupos sociais que contribuíram cultural e economicamente para o lugar de vivência do aluno 
— as comunidades tradicionais que habitavam a região e também os povos provenientes dos novos fluxos migratórios. É importante 
também reconhecer os diferentes modos de vida das populações em distintos locais e os traços culturais que cada grupo empresta ao 
lugar. Pode-se, ainda, trabalhar com as histórias familiares e com a história do município para reconhecer a importância que cada 
grupo tem no lugar e na região. O desenvolvimento dessa habilidade promove a dimensão da identidade e diversidade cultural da 
competência geral 3 da BNCC. Há, aqui, oportunidade de trabalho interdisciplinar com as habilidades (EF15AR25), da Arte; e 
(EF03GE02), da Geografia, associadas ao reconhecimento do patrimônio histórico e cultural

3
O sujeito e seu 
lugar no 
mundo

3º

(EF03GE03A) Reconhecer os diferentes modos de vida 
de povos e comunidades tradicionais em distintos 
lugares e relacionar semelhanças e diferenças;
(EF03GE03B) Comparar modos de vida indígena, 
quilombola, caiçara, ribeirinhos entre outros, ao do 
próprio estudante, a partir de diferentes aspectos 
culturais (exemplo: moradia, alimentação, vestuário, 
tradições e costumes)

A cidade e o campo: 
aproximações e 
diferenças

Pode-se considerar o estudo dos diferentes modos de vida de povos tradicionais em distintos lugares, e também os grupos sociais que 
vivem, trabalham e contribuem para o desenvolvimento do país, como as comunidades extrativistas, ribeirinhas e as comunidades de 
agricultura familiar. É possível apresentar os variados aspectos dos modos de vida, diferenciando desde os hábitos alimentares e 
aspectos de moradias até as tradições de cada comunidade e grupo étnico com representação no território brasileiro. Esta habilidade 
permite trabalhar com o respeito à diversidade cultural e promove a consciência multicultural indicada pela competência geral 3 da 
BNCC.

4
Conexões e 
escalas 3º

(EF03GE04A) Reconhecer o que são processos 
naturais, históricos e culturais a partir de seu lugar de 
vivência;
(EF03GE04B) Explicar como os processos naturais, 
históricos e culturais atuam na produção e na mudança 
das paisagens nos seus lugares de vivência, 
comparando-os a outros lugares;

Paisagens naturais e 
antrópicas em 
transformação

 A discussão de temas socioambientais pode contribuir para a formação de sujeitos críticos e atuantes, capazes de construir 
interpretações, entendimentos e de exercer protagonismo na realidade vivida. O estudo da paisagem pode ser inserido a partir da 
relação com o lugar, visto que essa categoria está sendo trabalhada desde o 1º ano. Pode-se considerar o uso de fotografias para 
problematizar em primeiro plano a paisagem como algo do visível, com destaque para os elementos naturais e culturais presentes na 
paisagem, de forma a garantir que ela seja compreendida como produto da ação humana.

5 Mundo do 
trabalho

3º

(EF03GE05A) Identificar alimentos, minerais e outros 
produtos cultivados e extraídos da natureza, 
comparando as atividades de trabalho em diferentes 
lugares.
(EF03GE05B) Reconhecer os processos produtivos de 
alimentos e produtos consumidos no cotidiano, 
derivados da agricultura e extrativismo em diferentes 
lugares

Matéria-prima e 
indústria

Deve-se levar em conta que o trabalho transforma a paisagem e pode ser um elemento articulador no processo de ensino, sendo 
interessante abordar o que muda na paisagem de um lugar, cidade ou região com a extração de matéria-prima, bem como quais são os 
tipos de matéria-prima: identificar alimentos, minerais e outros produtos cultivados e extraídos da natureza, comparando as atividades 
de trabalho em diferentes lugares. Pode-se também considerar apresentar os diferentes tipos de indústria existentes na região onde o 
estudante está inserido para garantir a inclusão de pautas/temas locais que podem ajudar a compreender a dinâmica industrial e o 
mundo do trabalho. Há, aqui, oportunidade de trabalho interdisciplinar, com a habilidade (EF03CI10), de Ciências, no que se refere à 
identificação de diferenças no solo e agricultura de diversos locais e seu impacto na vida. Além da produção industrial é importante que 
o estudante reconheça que outras atividades como a artesanal e a artística também participam da transformação da paisagem e da 
região, inclusive, na manutenção de certas práticas extrativistas.



UNIDADES 
TEMÁTICAS ANO HABILIDADES CURRÍCULO V1

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

6

Formas de 
representação 
e pensamento 
espacial

3º

(EF03GE06A) Reconhecer imagens bidimensionais e 
tridimensionais comparando as diferenças;
(EF03GE06B) Interpretar diferentes tipos de 
representação cartográfica a partir do plano 
bidimensional (mapa) e tridimensional (maquete), 
tendo como referência o seu lugar de vivência;

Representações 
cartográficas

 A alfabetização cartográfica supõe o desenvolvimento de noções como a visão oblíqua e a visão vertical (trabalhadas na habilidade 
EF02GE09) para trabalhar com imagens tridimensionais (maquete) e imagens bidimensionais, como mapas, cartas e croquis. As 
habilidades (EF03GE06) e (EF03GE07) compõem feições próximas na aprendizagem desta habilidade e, por essa razão, pode ser 
interessante que sejam trabalhadas integradas na elaboração do currículo, a fim de garantir a problematização necessária para a 
alfabetização cartográfica prevista para esta etapa. Há, aqui, oportunidade de trabalho interdisciplinar, com as habilidades 
(EF03MA19), da Matemática; (EF03CI07), de Ciências; e (EF03HI09), da História, no que se refere à compreensão e utilização da 
linguagem cartográfica.

7

Formas de 
representação 
e pensamento 
espacial

3º

(EF03GE07A) Reconhecer e elaborar legendas com 
símbolos (ponto, linha, área entre outros) de diversos 
tipos de representações em diferentes escalas 
cartográficas;

Representações 
cartográficas

Considerando a proximidade desta habilidade com a (EF03GE06), é importante apresentar o alfabeto cartográfico (ponto, linha e área), 
a construção da noção de legenda, proporção e escala para garantir a compreensão da lateralidade. Pode-se considerar identificar e 
interpretar imagens bidimensionais (legendas em mapas, plantas e croquis) e também em modelos tridimensionais (legendas de 
maquetes) em diferentes tipos de representação cartográfica partindo do que está próximo do estudante, como a sala de aula e a 
escola, para, então, incluir o que está mais distante. Ao apresentar imagens bidimensionais, é interessante considerar o uso de 
tecnologias como fotografias aéreas e imagens de satélites. Há, aqui, oportunidade de trabalho interdisciplinar, com as habilidades 
(EF03MA19), da Matemática; (EF03CI07), da Ciência; e (EF03HI09), da História, no que se refere a compreensão e utilização da 
linguagem cartográfica.

8

Natureza, 
ambientes e 
qualidade de 
vida

3º

(EF03GE08A) Relacionar a produção de lixo e de 
resíduos sólidos em diferentes lugares de vivência 
(moradia, escola, bairro e/ou comunidade entre 
outros) decorrentes do consumo excessivo aos 
problemas socioambientais;
(EF03GE08B) Construir propostas para o consumo 
consciente e responsável, considerando a ampliação de 
hábitos, atitudes e comportamento de redução, reuso 
e reciclagem de materiais consumidos em casa, na 
escola, bairro e/ou comunidade entre outros.
(EF03GE08C) Analisar a atuação de diferentes grupos 
sociais em relação ao enfrentamento dos problemas 
socioambientais em diferentes lugares

Produção, circulação 
e consumo

No desenvolvimento desse conjunto de habilidades, é importante buscar referências para refletir a existência do lixo, sua produção 
(familiar, industrial e comercial)cuja existência pode ser significativamente agravada pelo excesso de produção e de consumo, além da 
falta de tratamento ou de tratamento inadequado. É fundamental que os estudantes conheçam o debate sobre o tema e as soluções 
que já foram pensadas. Dessa forma, pode-se contemplar habilidades relacionadas à associação entre a produção de lixo doméstico e 
também do lixo da escola e o consumo excessivo, a fim de que o aluno possa construir propostas para um consumo consciente, 
considerando a ampliação de hábitos de redução, reuso e reciclagem/descarte de materiais consumidos em casa, na escola e/ou no 
entorno. É possível considerar a relação dos resíduos com a poluição e, para tanto, utilizar outras linguagens, como músicas, 
reportagens, fotografias e imagens, exercitando o multiletramento do aluno.

9

Natureza, 
ambientes e 
qualidade de 
vida

3º

(EF03GE09A) Analisar a distribuição, disponibilidade e 
os diferentes usos da água em atividades cotidianas e 
econômicas, compreendendo a importância de criar 
hábitos, atitudes e comportamentos responsáveis no 
uso dos recursos naturais e colocando em prática 
ações sustentáveis;
(EF03GE09B) Reconhecer os principais recursos 
naturais presentes no município e no Estado de São 
Paulo, relacionando aos problemas socioambientais;

Impactos das 
atividades humanas

A questão ambiental, neste ano, aparece com dois grandes destaques: o lixo e a água. É importante considerar a água como recurso e 
apresentar ao estudante sua dinâmica e importância para a vida (consumo e indústria). Pode-se contemplar habilidades relativas à 
discussão dos problemas ambientais provocados pelo uso dos recursos naturais, especialmente da água, na agricultura, na indústria e 
nas atividades cotidianas. Pode-se, também, privilegiar o questionamento quanto ao destino da água descartada pela indústria e, 
ainda, quanto à distribuição, disponibilidade e utilização de água no espaço vivido, na cidade e no planeta face às suas condições 
naturais de oferta e obtenção. É possível, ainda, identificar os cuidados necessários para utilização da água na agricultura. O 
desenvolvimento de temas desta habilidade permite a construção de elementos sobre a responsabilidade com o ambiente, uma vez 
que pondera as consequências das ações do homem sobre o meio. Esse conjunto de temas favorece a articulação do trabalho com a 
competência geral 10, em sua dimensão de responsabilidade e cidadania para o aluno conhecer princípios éticos, democráticos, 
inclusivos, sustentáveis e solidários.



UNIDADES 
TEMÁTICAS ANO HABILIDADES CURRÍCULO V1

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

10

Natureza, 
ambientes e 
qualidade de 
vida

3º

(EF03GE10A) Reconhecer a importância da água para 
a agricultura, pecuária e geração de energia em 
diferentes lugares, relacionando aos impactos 
socioambientais
(EF03GE10B) Conhecer projetos e ações sustentáveis 
no seu município e no Estado de São Paulo, 
relacionando-os com a preservação e conservação das 
nascentes e matas ciliares;

Impactos das 
atividades humanas

Essas habilidades, assim como a (EF03GE09), referem-se à temática da água. Pode-se contemplar habilidades que permitam ao aluno 
compreender a importância da água, desde a alimentação, cultivo de plantas até a geração de energia, agricultura e potabilidade. Pode-
se, ainda, explicitar habilidades relacionadas ao debate sobre o impacto das atividades econômicas urbanas e rurais sobre o ambiente 
físico-natural.

11

Natureza, 
ambientes e 
qualidade de 
vida

3º

(EF03GE11A) Comparar os impactos socioambientais 
(erosão, deslizamento, escoamento superficial entre 
outros) em diferentes lugares, relacionando as 
mudanças ocorridas nos espaços urbanos e rurais, em 
decorrência das atividades econômicas;

Impactos das 
atividades humanas

É possível propor habilidades que assegurem ao aluno a identificação, de problemas ambientais a partir da escala local para 
compreender, posteriormente, o tema em outras escalas, como a região, o país e até os problemas ambientais que afetam o planeta 
todo. É importante reconhecer que os temas relacionados a esta habilidade são referentes a impactos ambientais rurais e urbanos. O 
estudante deve, por exemplo, se conscientizar de que, seja nos grandes centros urbanos ou pequenos municípios, as cidades 
começaram a abrigar um enorme contingente populacional, sofrendo muitas alterações ambientais.



UNIDADES 
TEMÁTICAS ANO HABILIDADES CURRÍCULO V1

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO OBSERVAÇÕES COMPLENTARES

1
O sujeito e seu 
lugar no 
mundo

4º

(EF04GE01A) Identificar e selecionar em seus lugares 
de vivência, a partir de histórias familiares e/ou da 
comunidade, elementos de distintas culturas 
(indígenas, afro-brasileiras, de outras regiões do país, 
latino americanas, europeias, asiáticas, entre outras), 
valorizando o que é próprio em cada uma delas e sua 
contribuição para a formação da cultura local, regional 
e brasileira;

Território e 
diversidade cultural

Nesta habilidade, é possível contemplar oportunidade de trabalho interdisciplinar com as habilidades (EF15AR03), da Arte; (EF04HI10), 
da História, associadas ao reconhecimento e valorização da diversidade de influências na cultura brasileira, local ou regional.

2
O sujeito e seu 
lugar no 
mundo

4º

(EF04GE02A) Descrever processos migratórios internos 
e externos (europeus, asiáticos, africanos e latino 
americanos) e suas contribuições para a formação da 
sociedade brasileira, relacionando o processo 
migratório em sua cidade, no Estado de São Paulo e no 
território brasileiro;
(EF04GE02B) Compreender a formação territorial do 
Brasil a partir das influências de diferentes povos, 
valorizando as contribuições para a formação da 
sociedade brasileira (idioma,literatura, religiosidade, 
hábitos alimentares, ritmos musicais, festas 
tradicionais entre outros);

Processos 
migratórios no 
Brasil

A partir destas habilidades, é interessante trabalhar com as histórias familiares dos alunos, reconhecendo os traços da imigração de 
diversos locais a partir dos seus hábitos, com perguntas como: de onde vieram seus avós? quais os traços familiares que podem ser 
reconhecidos dos antepassados? Os portugueses, por exemplo, participam de forma efetiva na composição brasileira, o que pode ser 
facilmente identificado. Deve-se compreender que essa migração trouxe contribuições para formar o povo e a cultura do Brasil, com 
hábitos, palavras, ritmos musicais, comidas, festas e padrões de moradias. A relação das influências dos povos que ajudaram a formar 
o Brasil de hoje pode ser realizada por meio de atividades, jogos e brincadeiras de origem desses mesmos grupos. Há, aqui, 
oportunidade de trabalho interdisciplinar com a habilidade (EF04HI11), associada ao estudo de processos migratórios. Há, também, 
oportunidade de trabalho com as habilidades (EF15AR03), da Arte; (EF04HI10), da História, associadas ao reconhecimento e valorização 
da diversidade de influências na cultura brasileira, local ou regional

3
O sujeito e seu 
lugar no 
mundo

4º

(EF04GE03A) Conhecer a organização político 
administrativa do município, distinguindo funções e 
papéis dos órgãos do poder público e canais de 
participação social na gestão, incluindo a Câmara de 
Vereadores e Conselhos Municipais;
(EF04GE03B) Identificar os elementos relacionados a 
diferentes formas de regionalização do Brasil

Instâncias do poder 
público e canais de 
participação social

Nestas habilidades, pode-se destacar habilidades relativas às unidades político-administrativas, para que o aluno possa conhecer como 
é organizado o território brasileiro, que as unidades recebem o nome de estados e que possuímos um Distrito Federal. É possível, 
ainda, explicitar a organização política do município e do estado, além da questão da representatividade dos agentes públicos. Esses 
temas são fundamentais para o trabalho de exercício de cidadania que o ensino de Geografia pode promover, além de contribuir para o 
trabalho das competências gerais da BNCC de Responsabilidade e cidadania para que os alunos possam agir pessoal e coletivamente 
com autonomia e responsabilidade.

4
Conexões e 
escalas 4º

(EF04GE04A) Reconhecer especificidades e analisar a 
interdependência do campo e da cidade, considerando 
fluxos econômicos, de informações, de ideias e de 
pessoas;

Relação campo e 
cidade

Nesta habilidade, é possível considerar que a cidade e o campo formam o município e possuem características diferentes, porém, 
complementares. A produção de alimentos e a indústria, por exemplo são correlacionadas e podem ser pensadas a partir do consumo. 
Para o estudo da cidade, do município e da relação campo e cidade, é importante explicitar habilidades relativas a reconhecer as 
especificidades e analisar a interdependência entre o campo e a cidade, considerando fluxos econômicos, de produção, circulação da 
produção e dinâmica de informações, de ideias e de pessoas. É possível também comparar as características do trabalho no campo e 
na cidade, a partir da escala local e regional, para discutir o processo de produção (transformação de matérias-primas), circulação e 
consumo de diferentes produtos.



UNIDADES 
TEMÁTICAS ANO HABILIDADES CURRÍCULO V1

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO OBSERVAÇÕES COMPLENTARES

5 Conexões e 
escalas

4º

(EF04GE05A) Distinguir unidades político-
administrativas oficiais nacionais (Distrito, Município, 
Unidade da Federação e grande região), suas 
fronteiras e sua hierarquia, localizando seus lugares de 
vivência;
(EF04GE05B) Conhecer a organização político 
administrativa das Unidades Federativas e do Distrito 
Federal, constituídas no território brasileiro
(EF04GE05C) Reconhecer a partir de representações 
cartográficas as definições de limite e fronteira, em 
diferentes escalas

Unidades político-
administrativas do 
Brasil

Neste conjunto de habilidades, pode-se considerar a possibilidade de trabalhar com o Atlas de Geografia do Brasil, apresentando o 
Brasil político, a divisão regional e a base municipal. Além disso, algumas questões podem nortear o debate: Como é formado e 
administrado um município? Quem são os funcionários e quais são os cargos que ocupam os representantes? É importante distinguir 
funções e papéis dos órgãos do poder público municipal, executivo, judiciário e legislativo. Esse tema pode ser acompanhado das 
noções espaciais de orientação, localização e expansão.

6 Conexões e 
escalas

4º

(EF04GE06A) Identificar e descrever as características 
das diferentes etnias, dos grupos e dos troncos 
indígenas e dos quilombolas no território brasileiro, 
reconhecendo e valorizando distintos aspectos 
culturais dos povos tradicionais;
(EF04GE06B) Analisar as particularidades territórios 
étnico-culturais existentes no município, no Estado de 
São Paulo e no Brasil, tais como terras indígenas e de 
comunidades remanescentes de quilombos, 
reconhecendo a legitimidade da demarcação desses 
territórios;

Territórios étnico-
culturais

Neste conjunto de habilidades, pode-se explicitar habilidades que permitam ao aluno conhecer onde estão e como são formados os 
territórios indígenas e quilombolas do Brasil para poder descrever suas características e distinguir os territórios. É importante aprender 
a história da formação dos quilombos no Brasil para que o aluno reconheça os territórios étnicos como símbolo de resistência. Pode-se, 
ainda, apresentar as diferentes etnias, grupos e troncos indígenas presentes no Brasil. Há, aqui, oportunidade de trabalho 
interdisciplinar com a habilidade (EF15AR25), da Arte, no que se refere a conhecer diversos territórios étnico-culturais existentes no 
Brasil, tais como terras indígenas e de comunidades remanescentes de quilombos.

7 Mundo do 
trabalho

4º

(EF04GE07A) Comparar as características do trabalho 
no campo e na cidade em épocas distintas por meio de 
imagens e narrativas orais e escritas.
(EF04GE07B) Reconhecer e analisar as características 
do processo de industrialização, em diferentes regiões 
brasileiras, discutindo os impactos econômicos, sociais 
e ambientais dos  processos produtivos (laranja, cana-
de-açúcar, soja entre outros) no Estado de São Paulo;

Trabalho no campo 
e na cidade

Para que o aluno possa conhecer algumas atividades realizadas no campo e na cidade, é importante contemplar habilidades relativas 
às especificidades de trabalho que o campo tecnológico possui na atualidade, de maneira que o aluno possa analisar a 
interdependência entre o rural e d urbano, considerando fluxos econômicos, de produção, circulação da produção, dinâmica de 
informações, de ideias e de pessoas. Essa análise pode ser iniciada a partir da escala local e regional, a fim de discutir o processo de 
produção (transformação de matérias-primas), circulação e consumo de diferentes produtos.

8
Mundo do 
trabalho 4º

(EF04GE08A) Descrever e discutir sobre o processo de 
produção, circulação e consumo de diferentes produtos 
no seu município e no Estado de São Paulo, 
reconhecendo as etapas da transformação da matéria-
prima em produção de bens e alimentos e a produção 
de resíduos. 

Produção, circulação 
e consumo

Para o estudo da cidade, do município e da relação campo e cidade, é importante que o aluno reconheça as especificidades e analise a 
interdependência entre o urbano e o rural, considerando fluxos econômicos, de produção, circulação da produção, dinâmica de 
informações, de ideias e de pessoas. Pode-se prever a comparação das características do trabalho no campo e na cidade, a partir da 
escala local e regional, para discutir o processo de produção, circulação e consumo de diferentes produtos a partir da sua região. É 
possível também considerar o estudo da dinâmica do urbano e do rural a partir das mudanças visíveis na paisagem, percebendo quais 
as marcas se pode identificar nela a partir da produção agrícola e da produção extrativa.



UNIDADES 
TEMÁTICAS ANO HABILIDADES CURRÍCULO V1

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO OBSERVAÇÕES COMPLENTARES

9

Formas de 
representação 
e pensamento 
espacial

4º

(EF04GE09A) Identificar e aplicar os pontos cardeais, 
colaterais e subcolaterais como referenciais de 
orientação espacial, a partir dos lugares de vivência;
(EF04GE09B) Utilizar as direções cardeais na 
localização de componentes físicos e humanos nas 
paisagens rurais e urbanas;

Sistema de 
orientação

Deve-se assegurar o desenvolvimento de habilidade relativa à compreensão de que os pontos cardeais são meios de orientação no 
espaço terrestre utilizados em diversos instrumentos, tais como as bússolas e os mapas. É necessário, ainda, contemplar habilidades 
que permitam que o aluno possa ter, partir dos pontos cardeais, a correta consciência do lugar que ocupa no espaço e da sua posição 
relativa em relação a ele. Se for desejável, pode-se contemplar, além dos pontos cardeais, os pontos colaterais e os subcolaterais. A 
aprendizagem do sistema de direção pode ser incluída no currículo a partir da problematização de questões cotidianas, para saber onde 
se localiza, por exemplo, a escola, o mercado, a Câmara de Vereadores, a prefeitura e o hospital em sua cidade. Há, aqui, oportunidade 
de trabalho interdisciplinar com as habilidades (EF04MA20), da Matemática; (EF04CI09) e (EF04CI10), de Ciências, relevantes para a 
compreensão dos pontos cardeais a partir da observação da rotação do sol e das projeções de sua sombra.

10

Formas de 
representação 
e pensamento 
espacial

4º

(EF04GE10A) Reconhecer e comparar os mapas 
temáticos, identificando as características, diferenças 
e semelhanças entre eles: mapas econômicos, 
políticos, demográficos, históricos e físicos entre 
outros, a partir dos lugares de vivência;
(EF04GE10B) Reconhecer e identificar diferentes 
formas de representação: imagens de satélite, 
fotografias aéreas, planta pictórica, planta, croqui 
cartográfico entre outros, a partir dos lugares de 
vivência;

Elementos 
constitutivos dos 
mapas

É uma oportunidade de retomar as noções de visão frontal, oblíqua e vertical para o trabalho de alfabetização cartográfica que se 
espera desenvolver no 4º ano. Na elaboração do currículo, é adequado contemplar habilidades relativas a comparar tipos variados de 
mapas, identificando suas características, finalidades, diferenças e semelhanças, assim como identificar elementos em outros 
materiais, como plantas dos bairros ou regiões de vivência dos estudantes, para o exercício da localização de elementos da paisagem e 
também para introduzir o sistema de orientação, trabalhado na habilidade (EF04GE09), associado à leitura de mapas. É possível 
retomar as imagens bidimensionais trabalhadas no ano anterior e propor jogos e brincadeiras que auxiliem na compreensão da 
orientação, localização e lateralidade. O avanço nos níveis de leitura de mapas permite ao estudante tornar-se reflexivo e crítico. Seria 
interessante criar situações-problema para que o aluno precise desvendar, a partir do mapa do município ou do bairro, a localização de 
lugares. A escala pode ser variada, desde que a situação-problema seja criada para que o aluno possa desenvolver o raciocínio espacial.

11

Natureza, 
ambientes e 
qualidade de 
vida

4º

(EF04GE11A) Observar e distinguir nos lugares de 
vivência as características das paisagens, relacionando 
com as feições de relevo, os tipos de cobertura vegetal 
entre outros, discutindo propostas para preservação e 
conservação dessas áreas;

Conservação e 
degradação da 
natureza

Esta habilidade permite incluir, no currículo, uma habilidade que proponha identificar as características das paisagens a partir dos 
elementos naturais e antrópicos (relevo, cobertura vegetal, rios etc.). É importante considerar, na elaboração do currículo, a inserção de 
habilidades relativas à preservação ou degradação dessas áreas, bem como à caracterização do tipo de produção que as caracteriza. 
Quem são os moradores? Como vivem? O que e como produzem? Qual a tecnologia empregada e qual a relação produção e ambiente? 
Questões e situações-problema podem facilitar a compreensão daquilo que é mais distante da realidade do estudante. Há, aqui, 
oportunidade de trabalho interdisciplinar com a habilidade (EF04HI05), da História, no que se refere a identificação de mudanças na 
natureza causadas pelo homem.



UNIDADES 
TEMÁTICAS ANO HABILIDADES CURRÍCULO V1

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

1
O sujeito e seu 
lugar no 
mundo

5º

(EF05GE01A) Descrever e analisar dinâmicas 
populacionais a partir do município e da unidade da 
federação, estabelecendo relações entre os fluxos 
migratórios internos e externos e o processo de 
urbanização;

Dinâmica 
populacional

Nesta habilidade, é possível estimular o desenvolvimento de habilidades relativas à identificação das principais características da 
população brasileira a partir, sobretudo, dos fluxos migratórios, movimentos de migração interna e imigração no país. Os conteúdos 
relativos à formação do povo brasileiro e à ocupação do território auxiliam a compreender as desigualdades socioeconômicas 
existentes no Brasil. É importante, ainda, que o conteúdo e os temas relacionados a esta habilidade sejam baseados na leitura de 
gráficos, tabelas e mapas.

2
O sujeito e seu 
lugar no 
mundo

5º
(EF05GE02A) Identificar diferenças étnico-raciais e 
étnico-culturais e desigualdades sociais entre grupos 
em diferentes territórios.

Diferenças étnico-
raciais e étnico-
culturais e 
desigualdades 
sociais

Esta habilidade, juntamente com a (EF05GE01), permite aprofundar os estudos sobre população, migração, grupos étnico-raciais e 
étnico-culturais em relação ao uso do território. Para compreender a dinâmica populacional e também as diferenças étnico-raciais e 
étnico-culturais, é importante inserir habilidades que permitam ao aluno descrever e analisar a composição da população brasileira e 
caracterizá-la quanto à sua distribuição territorial nas unidades da Federação, estabelecendo relações entre migrações e condições de 
infraestrutura. Pode-se destacar as causas das migrações e a relação com as desigualdades socioterritoriais. É possível, ainda, 
identificar diferenças étnico-culturais e desigualdades sociais entre grupos nos diferentes territórios, regiões e municípios. Pode-se 
utilizar a base cartográfica para reafirmar o estudo do Brasil político e regional.

3 Conexões e 
escalas

5º

(EF05GE03A) Identificar as formas e funções das 
cidades e analisar as mudanças sociais, econômicas e 
ambientais provocadas pelo seu crescimento.
(EF05GE03B) Descrever o processo histórico e 
geográfico de formação de sua cidade, comparando-as 
com outras cidades da região e do Brasil, analisando 
as diferentes formas e funções.
(EF05GE03C) Identificar e descrever as características 
das redes urbanas brasileiras, analisando os tamanhos, 
formas e funções das cidades na configuração 
espacial;

Território, redes e 
urbanização

Pode-se também contemplar habilidades relativas à análise das interações entre a cidade e o campo e entre cidades na rede urbana. 
Pode-se, ainda, incluir a análise da associação entre atividades econômicas e os espaços rurais e urbanos para caracterizar e diferenciar 
o uso do território.

4
Conexões e 
escalas 5º

(EF05GE04A) Reconhecer as características da cidade 
e analisar as interações entre a cidade e o campo e 
entre cidades na rede urbana.
(EF05GE04B) Identificar e interpretar as características 
do processo de urbanização no Brasil, a partir das 
mudanças políticas, culturais, sociais, econômicas e 
ambientais;

Território, redes e 
urbanização

No desenvolvimento dessas habilidades, pode-se incluir os diferentes tipos de cidades e a sua forma urbana (volumetria). É possível 
apresentar os diferentes tipos de crescimento de uma cidade: linear, radial e planejado. Também pode-se relacionar cidades e redes 
com o sistema de transportes no Brasil (rodoviário, ferroviário, aquático e aéreo) e os meios de comunicação. É importante estimular a 
criatividade, com habilidades relativas a desenhar e representar o crescimento das cidades e as redes formadas pelas cidades a partir 
da produção, comércio e circulação, como parte da aprendizagem cartográfica.

5 Mundo do 
trabalho

5º

(EF05GE05A) Identificar e comparar as mudanças dos 
tipos de trabalho e desenvolvimento tecnológico na 
agropecuária, na indústria, no comércio e nos serviços.
(EF05GE05B) Relacionar o papel da tecnologia e 
comunicação na interação entre cidade e campo, 
discutindo as transformações ocorridas nos modos de 
vida da população e nas formas de consumo de 
diferentes produtos e serviços, em diferentes períodos;
(EF05GE05C) Reconhecer, em diferentes lugares e 
regiões brasileiras, as desigualdades de acesso à 
tecnologia, à produção e ao consumo; 

Trabalho e inovação 
tecnológica

De que modo a ampliação da tecnologia e dos meios de comunicação modifica hábitos e costumes nas cidades e no campo? Dessa 
forma, é possível problematizar a questão sobre a tecnologia (televisão, internet, smartphone, satélites) no cotidiano do aluno para 
reconhecer a importância dessa ferramenta na interação entre cidade e campo. Para acompanhar a transformação da paisagem, pode-
se incluir base cartográfica da rede urbana que apresente as mudanças espaciais ocorridas em uma fração temporal. Também é 
importante relacionar temas sobre crescimento urbano e problemas ambientais.



UNIDADES 
TEMÁTICAS ANO HABILIDADES CURRÍCULO V1

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

6 Mundo do 
trabalho

5º

(EF05GE06A) Identificar e comparar as mudanças 
ocorridas em diferentes lugares e tempos, no que 
refere à ampliação das redes de transportes, 
discutindo os tipos de energia e tecnologias utilizadas 
e as influências na circulação de pessoas, produtos e 
serviços;
(EF05GE06B) Identificar semelhanças e diferenças 
entre os meios de transporte utilizados para os 
deslocamentos diários em seu bairro, bem como sua 
importância para o desenvolvimento econômico do seu 
município;
(EF05GE06C) Identificar os diferentes meios de 
comunicação, caracterizando os tipos de tecnologias 
associadas e comparando as mudanças nas relações 
humanas e no consumo de produtos e serviços;

Trabalho e inovação 
tecnológica

 As relações de trabalho e de produção podem ser apresentadas a partir das mudanças dos tipos de trabalho e desenvolvimento 
tecnológico na agropecuária, na indústria, no comércio e nos serviços. Nessa perspectiva, é possível ainda, apresentar as desigualdades 
de acesso à tecnologia, à produção e ao consumo no Brasil a partir da base territorial.

7 Mundo do 
trabalho

5º

(EF05GE07A) Identificar os diferentes tipos de energia 
utilizados na produção industrial, agrícola e extrativa e 
no cotidiano das populações;
(EF05GE07B) Reconhecer a matriz energética 
brasileira, comparando os tipos de energia utilizadas 
em diferentes regiões brasileiras e os impactos 
socioambientais relacionados a cada tipo;
EF05GE07C) Identificar as principais fontes de energia 
utilizadas no seu município e no Estado de São Paulo, 
analisando os impactos socioambientais e propondo 
alternativas sustentáveis para diversificar a matriz 
energética; 

Trabalho e inovação 
tecnológica

As habilidades, assim como as habilidades (EF05GE05) e (EF05GE06), compõem a unidade temática ‘Mundo do Trabalho’, que se 
apresenta, neste ano, muito próxima do debate sobre as inovações tecnológicas, próprias da sociedade contemporânea. Pode-se 
apresentar aos estudantes a relação do trabalho com transporte, energia, comércio, produção e serviços. É possível usar os dados sobre 
regiões brasileiras de produção de energia e consumo para ampliar o repertório do aluno na leitura de imagens, gráficos e tabelas.

8

Formas de 
representação 
e pensamento 
espacial

5º

(EF05GE08A) Analisar transformações de paisagens 
nas cidades, comparando sequência de fotografias, 
fotografias aéreas e imagens de satélite de épocas 
diferentes;

Mapas e imagens de 
satélite

Nessa habilidade, é possível precisar as paisagens nas cidades e/ou no campo bem como as épocas que se pretende contemplar. Os 
recursos podem ser facilmente adaptados às realidades locais; o importante é estabelecer conexões e hierarquias entre diferentes 
cidades, utilizando mapas temáticos e representações gráficas.

9

Formas de 
representação 
e pensamento 
espacial

5º
(EF05GE09A) Estabelecer conexões e hierarquias entre 
diferentes cidades, utilizando mapas temáticos e 
representações gráficas; 

Representação das 
cidades e do espaço 
urbano

Ao desenvolver essa habilidade, pode-se incluir habilidades relativas aos temas apontados nas habilidades (EF05GE04), (EF05GE05), 
(EF05GE06) e (EF05GE07), com destaque para a representação cartográfica. A leitura e interpretação de mapas podem ser 
acompanhadas de atividades que favoreçam a utilização de ferramentas digitais que contribuem para o desenvolvimento das 
competências gerais 4 e 5 da BNCC.



UNIDADES 
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10

Natureza, 
ambientes e 
qualidade de 
vida

5º

(EF05GE10A) Reconhecer e comparar atributos da 
qualidade ambiental e algumas formas de poluição 
dos cursos de água e dos oceanos (esgotos, efluentes 
industriais, marés negras etc.); 

Qualidade 
ambiental

 Na compreensão da dinâmica ambiental, a partir do uso da natureza e da apropriação dos recursos, é importante contemplar algumas 
formas de poluição dos cursos de água e dos oceanos para que os estudantes possam identificar e descrever problemas ambientais que 
ocorrem no entorno da escola e da residência (lixões, indústrias poluentes, destruição do patrimônio histórico etc.). Pode-se resgatar o 
ciclo da água ou ciclo hidrológico para o aluno perceber o caminho que a água percorre. Além disso, é possível apontar as formas de 
poluição das águas superficiais e também das subterrâneas associadas ao lixo doméstico, ao lançamento irregular de esgoto 
(doméstico e industrial) e ao uso de produtos químicos na mineração, indústria e agricultura, entre outros.A partir da atualidade do 
tema é importante que os estudantes possam ter a oportunidade de pesquisar com a finalidade de formar opinião e tomar posição em 
relação aos problemas ambientais. 

11

Natureza, 
ambientes e 
qualidade de 
vida

5º

(EF05GE11A) Identificar e descrever problemas 
ambientais que ocorrem no entorno da escola e da 
residência (lixões, indústrias poluentes, destruição do 
patrimônio histórico etc.), propondo soluções (inclusive 
tecnológicas) para esses problemas; 

Diferentes tipos de 
poluição

Esta habilidade reúne temas, conteúdos e questões que proporcionam ao estudante pensar sobre atributos da questão ambiental, 
identificando problemas que ocorrem no entorno da escola, no bairro e nos lugares de vivência e permanência. É possível 
complementar com habilidades que se refiram especificamente à necessidade de, na área ambiental, atuar pela coletividade, com 
responsabilidade, senso crítico e exercício de ética e cidadania, promovendo o trabalho a partir do enfoque da competência geral 10 da 
BNCC, especialmente na dimensão da consciência socioambiental promotora da responsabilidade e cidadania. Há, aqui, oportunidade 
de trabalho interdisciplinar com a habilidade (EF05CI05), da Ciência, associada à criação de soluções para problemas ambientais 
próximos à vida cotidiana do aluno.

12

Natureza, 
ambientes e 
qualidade de 
vida

5º

(EF05GE12A) Identificar órgãos do poder público e 
canais de participação social responsáveis por buscar 
soluções para a melhoria da qualidade de vida (em 
áreas como meio ambiente, mobilidade, moradia e 
direito à cidade) e discutir as propostas 
implementadas por esses órgãos que afetam a 
comunidade em que vive.
(EF05GE12B) Identificar órgãos do poder público e 
canais de participação social, no município, 
construindo propostas coletivas para a melhoria da 
qualidade de vida da população, em áreas como meio 
ambiente, saúde, mobilidade, moradia, educação, 
cultura, esportes entre outros; 

Gestão pública da 
qualidade de vida

Essas habilidades, assim como as habilidades (EF05GE10) e (EF05GE11), oferece a oportunidade de debate sobre a responsabilidade do 
poder público e a necessidade de canais de participação social para buscar soluções para a melhoria da qualidade de vida (com debates 
sobre mobilidade, moradia e direito à cidade). É possível referir-se às questões ambientais especificamente no contexto da cidade e do 
campo (as duas escalas espaciais trabalhadas no 5º ano). Além disso, pode-se inserir uma habilidade prevendo a participação ativa do 
aluno no debate e na proposição, implementação e avaliação de solução para problemas locais e regionais. 



UNIDADES 
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OBJETOS DE 
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1

O sujeito e seu 
lugar no 
mundo

(EF06GE01A) Reconhecer o conceito de paisagem, 
descrevendo elementos constitutivos, comparando as 
modificações e relacionando com a atuação de 
diferentes grupos sociais e os usos, nos lugares de 
vivência, em diferentes tempos. 
(EF06GE01B) Elaborar hipóteses para explicar as 
mudanças e permanências ocorridas em uma dada 
paisagem, em diferentes lugares e tempos. 

Identidade 
sociocultural

Como ponto de partida, é importante retomar os conceitos estruturantes da Geografia trabalhados no Ensino Fundamental Anos 
Iniciais, como paisagem, lugar e espaço geográfico. Nessa perspectiva, a habilidade (EF06GE01A) apresenta possibilidades para a 
compreensão da composição de uma determinada paisagem por meio do reconhecimento dos seus elementos humanos e naturais, das  
dinâmicas que promoveram modificações e a atuação de diferentes grupos sociais, neste processo, a partir do lugar de vivência do(a) 
estudante. Desta forma, o(a) estudante, poderá compartilhar os seus conhecimentos, percepções e críticas sobre o seu lugar de 
vivência e inclusive reconhecer-se como agente transformador do espaço geográfico. Na habilidade (EF06GE01B), ao elaborar 
hipóteses, o(a) estudante ampliará o seu repertório a partir dos relatos de colegas e/ou leitura de textos e/ou vídeos e fotografias 
utilizados para contextualizar as modificações que ocorreram em outros lugares do município (da escola). A habilidade diz respeito a 
interpretar os diferentes usos dos lugares (urbanos, rurais, industriais, turísticos entre outros) em diferentes tempos e as formas de 
manifestações culturais, naturais, econômicas, sociais e ambientais. A habilidade possui interface com o Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável 11, que trata de cidades e assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis e com as competências 
específicas de Ciências Humanas 03 e 05 e as competências específicas de Geografia 02 e 03. O uso de fotografias (incluindo aéreas), 
pinturas, imagens de satélites, vídeos/documentários, desenhos, representações cartográficas, textos, gráficos entre outros são 
recursos importantes para apoiar o desenvolvimento desta habilidade. 

2

O sujeito e seu 
lugar no 
mundo

(EF06GE02A) Analisar modificações de paisagens por 
diferentes tipos de sociedades, com destaque para os 
povos originários ou comunidades tradicionais, 
estabelecendo comparações, em diferentes tempos. 

Identidade 
sociocultural

A habilidade (EF06GE02A) contempla as relações historicamente construídas pelas diferentes sociedades na apropriação da natureza, transformação 
das paisagens e constituição de territórios. Ao evidenciar os povos originários ou comunidades tradicionais (Povos Indígenas, Quilombolas, 
Seringueiros, Castanheiros, Quebradeiras de coco-de-babaçu, Comunidades de Fundo de Pasto, Catadoras de mangaba, Faxinalenses, Pescadores 
Artesanais, Marisqueiras, Ribeirinhos, Varjeiros, Caiçaras, Praieiros,  Sertanejos, Jangadeiros, Ciganos, Pomeranos, Açorianos, Campeiros, 
Varzanteiros, Pantaneiros, Geraizeiros, Veredeiros, Caatingueiros, Retireiros do Araguaia, entre outros), a habilidade amplia o repertório do 
estudante, no sentido de contribuir com a compreensão de que esses grupos possuem formas próprias de organização social, ocupam e usam 
territórios e recursos naturais como condição para a sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, 
inovações e práticas geradas e transmitidas pela tradição. Sugere-se ao\à professor(a) realizar um levantamento prévio junto aos estudantes sobre a 
localização dos povos originários ou comunidades tradicionais no Estado de São Paulo e no município (da escola), de forma a contextualizar as 
atividades propostas. Outra recomendação refere-se à discussão sobre os ritmos da natureza e os ritmos da ação humana na apropriação dos recursos 
naturais e na transformação das paisagens, destacando as influências dos saberes tradicionais de diferentes povos para preservação e conservação da 
natureza em contrapartida com a sociedade de consumo. Além disso, recomenda-se ainda no desenvolvimento desta habilidade, que por meio de 
registros históricos e geográficos, o(a)s estudantes possam identificar semelhanças e diferenças entre espaços urbanos e rurais, observando os 
elementos que compõem o relevo, a hidrografia e a vegetação e a sua relação com os elementos humanos, bem como as características das 
construções encontradas no município (escola), destacando a presença ou não da verticalização e a ocupação desordenada nas cidades, assim como 
as condições socioambientais, possíveis desastres e as influências multiculturalidades presentes. Nesse momento, é possível introduzir uma discussão 
sobre aspectos relacionados ao planejamento urbano e ambiental na produção do espaço geográfico, explorando inclusive as questões relacionadas à 
ocorrência de desastres socioambientais no município (da escola) e as consequências para a população. Recomenda-se o uso de pinturas, fotografias 
(incluindo as aéreas), imagens do Google Earth, desenhos, representações cartográficas, textos, vídeos, gráficos entre outros, como recursos 
importantes para apoiar o desenvolvimento desta habilidade. Esta habilidade tem relação direta com a (EF06GE01) e espera-se que os estudantes 
possam identificar e interpretar mudanças ocorridas em diferentes paisagens. A partir desta habilidade, é possível realizar um trabalho 
interdisciplinar com o componente de História, habilidade (EF06HI05) que trata da descrição e análise das modificações na natureza e paisagem 
causadas por diferentes sociedades, em especial os povos originários. A habilidade possui interface com as temáticas de Educação Ambiental e 
Sustentabilidade, Educação em Redução de Riscos e Desastres (RRD), Educação em Direitos Humanos e com o Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável 11 que trata de cidades e assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis e com as competências específicas de 
Ciências Humanas 03 e 05 e as competências específicas de Geografia 02, 03 e 05. 
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3
Conexões e 
escalas

(EF06GE03A) Descrever  e caracterizar os movimentos 
de rotação e translação do planeta Terra, identificando 
as consequências desses movimentos (sucessão de dia 
e noite,as estações do ano e fusos horários) 

(EF06GE03B) Caracterizar a atmosfera e suas camadas 
(troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e 
exosfera), identificando aspectos da circulação geral 
da atmosfera, zonas climáticas, elementos formadores 
do clima e os padrões climáticos. 

Relações entre os 
componentes físico-
naturais

Na habilidade (EF06GE03A), recomenda-se uma contextualização das noções básicas da astronomia, como as características do 
sistema solar e dos planetas, especialmente retomando as particularidades do planeta Terra, no que diz respeito aos movimentos de 
rotação e translação e a interpretação dos fusos horários. Há, aqui, oportunidade de trabalho interdisciplinar com a habilidade 
(EF06CI14), da Ciências, no que se refere a observação e compreensão dos movimentos da Terra. A habilidade (EF06GE03B) retoma o 
estudo da atmosfera, ampliando as noções desenvolvidas no EF - Anos Iniciais, a partir da interpretação dos elementos que interferem 
na circulação geral da atmosfera e outros fenômemos decorrentes da interface com outras esferas terrestres (litosfera,  hidrosfera, 
biosfera e criosfera). O uso de fotografias (incluindo aéreas), imagens de satélite, desenhos, representações cartográficas, vídeos, 
textos, gráficos entre outros são recursos importantes para apoiar o desenvolvimento desta habilidade. A habilidade possui interface 
com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 13 que visa tornar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus 
impactos e com a competência específica de Ciências Humanas 07 e com as competências específicas de Geografia 01, 04 e 05. 

4
Conexões e 
escalas

(EF06GE04A)  Reconhecer os elementos da bacia 
hidrográfica   do município e da região, descrevendo as 
influências dos agentes endógenos e exógenos e da 
ação humana no modelado do relevo. 

Relações entre os 
componentes físico-
naturais

Na habilidade (EF06GE04A) , prioriza-se a compreensão das interações entre ser homem e natureza, a partir da identificação e 
explicação dos processos geológicos e hidrológicos que ocorrem nas bacias hidrográficas. Para desenvolver as habilidades, recomenda-
se o estudo das eras geológicas, de forma a compreender a origem da crosta e a formação dos continentes, identificando as 
características da litosfera e analisando as interações da dinâmica interna e externa da Terra, inclusive destacando os tipos de 
desastres naturais. Neste contexto, é importante considerar as unidades e as diferentes formas do relevo terrestre, analisando as 
semelhanças e diferenças entre tipos de rochas, minerais e minérios. Além disso, é fundamental relacionar o relevo com a hidrografia,  
desenvolvendo o conceito de bacia hidrográfica, a disponibilidade e distribuição de água no município (da escola) e na região, de forma 
que o(a)s estudantes possam  ampliar conhecimentos sobre o papel dos orgãos públicos, comitês de bacias hidrográficas entre outros 
na gestão dos recursos hídricos. Além disso, é fundamental assegurar a abordagem sobre as influências dos agentes endógenos e 
exógenos e da ação humana no modelado do relevo, comparando, por exemplo, a ocorrência de chuvas em ambientes com vegetação e 
sem vegetação, a questão da impermeabilização dos espaços urbanos, as diferenças entre escoamento superficial direto e indireto, 
assim como as causas de erosão e alagamento e inundação. A habilidade possui interface com as temáticas de Educação Ambiental e 
Sustentabilidade, Educação em Redução de Riscos e Desastres (RRD), com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6 que visa 
assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos e pode ser articulada à habilidade (EF06GE09) que 
trata da confecção de modelos tridimensionais de microbacias e processos de escoamento e formação do modelado da superficie 
terrestre. Está relacionada às competências específicas de Ciências Humanas 03, 05, 06 e 07 e às competências específicas de 
Geografia 01, 02, 05, 06 e 07. O uso de fotografias (incluindo aéreas), vídeos, imagens de satélite, desenhos, representações 
cartográficas, textos, gráficos entre outros são recursos importantes para apoiar o desenvolvimento desta habilidade. 
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5
Conexões e 
escalas

(EF06GE05A) Reconhecer, identificar e caracterizar os 
biomas, ecossistemas e os recursos naturais presentes 
no território brasileiro, relacionando com os 
componentes climáticos, hidrográficos, tipos de solo, 
relevo e formações vegetais.  
(EF06GE05B) Identificar as generalidades e 
singularidades que caracterizam os biomas brasileiros, 
em especial no Estado de São Paulo, analisando as 
problemáticas socioambientais e discutindo os 
impactos produzidos pela intervenção humana.

Relações entre os 
componentes físico-
naturais

Nesta habilidade (EF06GE05A) recomenda-se retomar a definição de natureza, ambiente e paisagem para posteriormente apresentar o 
conceito de ecossistema, bioma e recursos naturais. Na introdução do assunto, sugere-se uma apresentação das características de cada 
bioma brasileiro (cerrado, caatinga, mata atlântica, pampa, pantanal, amazonia, entre outros), de forma que o(a) estudante conheça as 
particularidades dos  biomas presentes no Estado de São Paulo, na região e município (da escola). Espera-se que o(a)s estudantes 
possam compreender o conceito de bioma, identificando fragilidades ambientais a partir do reconhecimento de características da 
distribuição de flora e fauna, associadas a relevo, solos e macro-climas. Já a habilidade (EF06GE05B) apresenta possibilidades para 
explorar as diferentes problemáticas socioambientais, como o desmatamento do Cerrado e na Mata Atlântica. Assim, o(a)s estudantes 
são instigado(a)s a analisarem criticamente as intervenções nos biomas brasileiros, em especial no Estado de São Paulo. Outro ponto, a 
considerar refere-se à questão que no desenvolvimento desta habilidade, é possível abordar a importância das unidades de conservação 
existentes nos vários biomas, suas funções e sua importância na educação ambiental. O uso de fotografias (incluindo aéreas), imagens 
de satélite, desenhos, representações cartográficas, textos, vídeos, gráficos entre outros são recursos importantes para apoiar o 
desenvolvimento desta habilidade. A habilidade possui interface com o componente de Ciências e com as temáticas de Educação 
Ambiental e Sustentabilidade, Educação em Redução de Riscos e Desastres (RRD) e com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 15 
que trata da proteção, recuperação e promoção do uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, 
combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. Está relacionada às competências 
específicas de Ciências Humanas 03, 05, 06 e 07 e às competências específicas de Geografia 01, 02, 05, 06 e 07. 

6
Mundo do 
trabalho

(EF06GE06A) Identificar as características das 
transformações das paisagens naturais e antrópicas, 
relacionando com desenvolvimento da agropecuária e 
da industrialização e discutindo a produção de novos 
espaços de produção e as problemáticas 
socioambientais.

Transformação das 
paisagens naturais e 
antrópicas

A habilidade (EF06GE06A) possibilita ampliar o estudo sobre as transformações observadas nas paisagens, sejam elas urbanas e/ou 
rurais e a apropriação da natureza por meio da utilização dos recursos naturais. No desenvolvimento desta habilidade, recomenda-se 
trabalhar com o recorte do munípio da escola, ampliando para a escala regional e construindo relações com o território brasileiro. A 
inclusão dos temas relacionados a esta habilidade permite aos estudantes  compreender as modificações, os impactos e as 
transformações na paisagem a partir da ação humana e do desenvolvimento da indústria, da agropecuária, do comércio e de serviços 
em geral. Nesta habilidade, espera-se que os estudantes possam reconhecer as transformações ocorridas nas paisagens a partir do 
trabalho, seja pelo desenvolvimento da agropecuária e/ou indústria. Além disso, possibilita analisar criticamente as definições de 
cidade, campo, rural, as novas configurações dos espaços de produção, e sobretudo, as características específicas do setor de serviços e 
sua influência no mundo contemporâneo, relacionando a expansão do mercado consumidor e o papel da mídia. Assim, abre caminhos 
para o(a)s estudantes reconhecerem as técnicas e práticas sustentáveis desenvolvidas na agricultura, discutindo as características da 
produção orgânica e emprego de tecnologias limpas, em contraponto, à monocultura e uso intensivo de agrotóxicos. Há, aqui, 
oportunidade de trabalho interdisciplinar com a habilidade (EF06HIO5), da História, no que se refere a descrição e análise das 
modificações na natureza e paisagem causadas por diferentes sociedades, em especial os povos originários e com o componente de 
Ciências. A habilidade também possui interface com o tema transversal da Educação Ambiental e Sustentabilidade, Educação para 
Direitos Humanos e com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 12 que visa assegurar padrões de produção e de consumo 
sustentáveis e com as competências específicas de Ciências Humanas 02, 03 e 05 e as competências específicas de Geografia 02, 03, 
05 e 06.  O uso de fotografias (incluindo aéreas), vídeos, pinturas, imagens de satélite, desenhos, representações cartográficas, textos, 
gráficos entre outros são recursos importantes para apoiar o desenvolvimento desta habilidade. 
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Mundo do 
trabalho

(EF06GE07A) Analisar o processo de urbanização, 
identificando os impactos socioambientais, 
reconhecendo os fatores de vulnerabilidade e 
aplicando os conceitos de percepção e redução de 
riscos e desastres sociambientais.

Transformação das 
paisagens naturais e 
antrópicas

A (EF06GE07A) recomenda-se retomar a história da agricultura como fator revolucionário da conversão da condição humana nômade 
para sedentária, a fim de construir evolutivamente a noção de cidade, grupamentos de produção e divisão social do trabalho, 
ampliando para as questões relacionadas com o surgimento das cidades e com o início da vida urbana para que o(a)s estudantes 
possam reconhecer as características das mudanças que ocorreram com a natureza em diferentes lugares e tempos. As mudanças 
podem ser percebidas a partir da própria moradia do(a) estudante, ao questionar e pesquisar como eram as casas antes e como elas 
são hoje, quais os hábitos alimentares e as transformações que ocorreram, entre outros elementos que modificaram a interação do 
homem com a natureza ao longo do tempo. Nesta habilidade, espera-se que os estudantes possam identificar as características da vida 
urbana e as mudanças que ocorreram com o tempo na relação do ser humano com a natureza. Quais as modificações que ocorreram 
na vida urbana? Ocorreu a ocupação das áreas de várzeas ou morros entre outros? O que é a especulação imobiliária? Quais 
instrumentos urbanísticos são considerados para o planejamento urbano? A habilidade possui interface com as temáticas de Educação 
Ambiental e Sustentabilidade e Educação em Redução de Riscos e Desastres (RRD) e também pode ser trabalhada a partir das 
perpectivas dos instrumentos urbanísticos: Estatuto da Cidade e Plano Diretor e das metas do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 
11 que trata de cidades e assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis e com as competências específicas de 
Ciências Humanas 02, 03 e 05 e as competências específicas de Geografia 02, 03, 05 e 06.  O uso de fotografias, imagens de satélite, 
desenhos, vídeos, representações cartográficas, textos, gráficos entre outros são recursos importantes para apoiar o desenvolvimento 
desta habilidade.

8

Formas de 
representação 
e pensamento 
espacial

(EF06GE08A) Reconhecer a importância da Cartografia 
como uma forma de linguagem para trabalhar em 
diferentes escalas espaciais as representações locais, 
regionais e globais do espaço geográfico.
(EF06GE08B) Reconhecer o significado da seletividade 
na representação cartográfica e a distinção entre 
mapas e imagens de satélites
(EF06GE08C) Identificar os pontos cardeais e 
colaterais, aplicando técnicas de orientação relativa e 
o sistema de coordenadas geográficas para determinar 
a posição absoluta dos lugares.
(EF06GE08E) Reconhecer a diferença entre a escala 
gráfica e a escala numérica, medindo distâncias na 
superfície pelas escalas gráficas e numéricas dos 
mapas, utilizando a noção de  
proporcionalidade/escala para a elaboração de 
diversas formas de representação cartográfica.
(EF06GE08F) Inferir título mais adequado para uma 
representação cartográfica; reconhecendo o significado 
da legenda para a representação dos fenômenos 
geográficos
(EF06GE08J) Reconhecer técnicas de representação 
utilizadas na cartografia temática; em especial a 
diferença entre mapas de base e mapas temáticos

Fenômenos naturais 
e sociais 
representados de 
diferentes maneiras

Neste conjunto de habilidades, a proposta é retomar conceitos da Cartografia desenvolvidos no Ensino Fundamental Anos Iniciais, como 
escala, sistema de coordenadas, mapas temáticos entre outros. Em especial, o conceito de escala será aprofundado e espera-se que 
o(a)s estudantes possam reconhecer que a escala é a razão entre a distância medida no real correspondente e que a escala de um 
mapa é sempre uma redução e não uma ampliação. Pode-se incluir atividades com mapas de pequenas e grandes escalas, além de 
representações variadas que permitam aos estudantes exercitar a construção e a interpretação da medida e distâncias na superficie 
terrestre. Nesta habilidade, espera-se que o(a)s estudantes possam medir distâncias com o uso de escala. Para tanto, é necessário 
saber que a escala cartográfica é um importante elemento presente nos mapas, sendo utilizada para representar a relação de 
proporção entre a área real e a sua representação. É a escala que indica quanto de um determinado espaço geográfico foi reduzido na 
representação. Existem dois tipos de escala, isto é, duas formas diferentes de representá-la: a escala numérica e a escala gráfica. A 
numérica, como o próprio nome sugere, é utilizada basicamente por números; já a gráfica utiliza-se de uma  esquematização. Neste 
momento, é importante utilizar diferente mapas, fotografias aéreas e imagens de satélite que podem ser obtidas em sites como o 
Google Maps e programas como o Google Earth. Recomenda-se também o uso de desenhos, vídeos, croquis, textos, gráficos entre 
outros recursos. A habilidade possui interface com o componente de matemática e com a competência específica de Ciências Humanas 
07 e com as competências específicas de Geografia 03 e 04. 
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Formas de 
representação 
e pensamento 
espacial

(EF06GE09A) Identificar as diferentes representações 
do planeta Terra e de sua superficie, seus elementos e 
suas estruturas. 
(EF06GE09B) Reconhecer, interpretar e elaborar 
modelos tridimensionais, blocos-diagramas e perfis 
topográficos e de vegetação, visando à representação 
de elementos e estruturas da superfície terrestre.

Fenômenos naturais 
e sociais 
representados de 
diferentes maneiras

A habilidade (EF06GE09A) diz respeito a produzir maquetes, associadas a mapas, para os estudantes compreendam a relação de 
tridimensionalidade e bidimensionalidade a partir do relevo. As maquetes, utilizando preferencialmente escalas geográficas e partindo 
de cartas topográficas, ampliam a compreensão sobre as curvas de nível, os tipos de relevo, a localização e a origem dos cursos de 
água, a disposição da vegetação, distribuídos na superficie da Terra entre outros. Recomenda-se incluir a construção de maquetes 
(modelos tridimensionais) da escola, do bairro ou do entorno. Nesse momento, é importante considerar materiais reutilizados e a 
possibilidade de utilização de aplicativos para a podução de maquetes. A habilidade (EF06GE09B) trata do bloco-diagrama, como um 
dos recursos utilizados na representação do relevo, assim, pode-se incluir a elaboração do perfil do relevo (da cidade, da região ou de 
outra porção do espaço) com o seu uso. Sugere-se que o(a) estudante comece com o terreno real do projeto, de modo a fotografar, 
desenhar (croquis) e observar suas barreiras naturais (aclives, declives ondulações). Com a cópia da planta baixa e dos croquis, é 
possível elaborar a maquete. Caso, seja possível, recomenda-se um estudo do meio para coleta de subsídios para o desenvolvimento da 
habilidade. Há, aqui, oportunidade de trabalho interdisciplinar com a habilidade (EF06CI11), de Ciências, no que se refere a 
compreensão e elaboração de representações do planeta Terra e de sua superfície, seus elementos e suas estruturas. Neste momento, 
recomenda-se a utilização de fotografias aéreas, imagens de satélite que podem ser obtidas em sites como o Google Maps e 
programas como o Google Earth. Recomenda-se também o uso de desenhos, croquis, textos, gráficos entre outros recursos. A 
habilidade possui interface com o componente de Matemática e com a competência específica de Ciências Humanas 07 e com as 
competências específicas de Geografia 03 e 04. 

10

Natureza, 
ambientes e 
qualidade de 
vida

(EF06GE10A) Identificar os fatores de formação, os 
tipos e usos dos solos, relacionando com a 
disponibilidade de água, em diferentes lugares e 
tempos. 
(EF06GE10B) Interpretar diferentes problemáticas 
socioambientais, tais como o desmatamento, 
queimadas, uso de agrotóxicos, escassez hídrica entre 
outras interferem na qualidade do solo. 

Biodiversidade e 
ciclo hidrológico

As habilidades (EF06GE10A) e (EF06GE10B) estão relacionadas às esferas: biosfera, atmosfera, hidrosfera e litosfera, que interagem e 
determinam a qualidade da vida em todos os níveis. Espera-se que os estudantes possam compreender os elementos da biosfera para 
explicar os tipos e usos do solo e a sua relação da água, a partir do munícipio da escola, ampliando para a escala regional e Estado de 
São Paulo. É preciso conhecer cada forma de uso do solo e da água para poder explicar os benefícios e também os prejuízos causados 
por esse uso em cada lugar e tempo. Recomenda-se apresentar as formas de uso do solo, relacionando-o com as apropriações para o 
plantio e cultivo. O(a) estudante deve conhecer e explicar as características dos Sistemas Agroflorestais (SAFs), rotação de terras, 
terraceamento, plantio direto e reflorestamento, analisando as potencialidades e fragilidades desses métodos e técnicas, assim como 
reconhecer o papel do solo na regulação e equilíbrio ambiental, enfatizando a importância da cobertura vegetal, discutindo os fatores 
que ocasionam a erosão hídrica do solo e seus efeitos. Recomenda-se o uso de diferentes recursos, de fotografias (incluindo aéreas), 
imagens de satélite, representações cartográficas, vídeos, textos, como os jornalísticos e literários, gráficos entre outros. A habilidade 
possui interface com o componente de Ciências, com as temáticas de Educação Ambiental e Sustentabilidade, Educação em Redução 
de Riscos e Desastres (RRD) e com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 2 que visa acabar com a fome, alcançar a segurança 
alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável e o ODS 6 que visa por meio de diferente metas assegurar a 
disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas e todos. A habilidade está articulada com as competências 
específicas de Ciências Humanas 03, 06 e 07 e com as competências específicas de Geografia 01, 02, 04, 05 e 06.



UNIDADES 
TEMÁTICAS HABILIDADES CURRÍCULO V1

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO PONTOS DE ATENÇÃO

11

Natureza, 
ambientes e 
qualidade de 
vida

(EF06GE11A) Analisar distintas interações das 
sociedades com a natureza, com base na distribuição 
dos componentes físico-naturais, incluindo as 
transformações da biodiversidade e alterações 
climáticas, em diferentes lugares.
(EF06GE11B) Relacionar as áreas verdes com a 
ocupação urbana, analisando a ocorrência de desastres 
sociambientais (inundações, rompimento de 
barragens, deslizamentos de encostas entre outros).

Biodiversidade e 
ciclo hidrológico

A habilidade (EF06GE11A) consiste na ampliação da reflexão sobre a interação sociedade e natureza. Deve-se analisar as práticas 
humanas e as dinâmicas ambientais e climáticas considerando a biodiversidade e as relações humanas em escala local, regional, 
nacional e mundial (município, Estado de São Paulo, território brasileiro e/ou regiões do planeta). Além disso, pode-se identificar e 
analisar as áreas de maior ocupação populacional e econômica considerando as condições de relevo, hidrografia, vegetação e solo entre 
outros aspectos. Os temas relacionados a habilidade poderão ser inseridos a partir do conhecimento sobre como é feita a distribuição 
da população na ocupação e na relação com a biodiversidade no seu local de vivência e no mundo. A habilidade (EF06GE11B) propõe ao 
estudante refletir sobre como a sociedade se apropriou da natureza na ocupação das áreas rurais e urbanas e como é a relação do ser 
humano com a natureza no ambiente onde se vive e trabalha. Assim, recomenda-se a identificação e mapeamento de ameaças e 
perigos (naturais e antrôpicos) no lugar de vivência que podem gerar desastres, relacionando-os com ações de prevenção e proteção. 
Há, aqui, oportunidade de trabalho interdisciplinar com a habilidade (EF06MA32), da Matemática, no que se refere utilização e 
compreensão da sistematização e tabulação de dados socioambientais. Recomenda-se o uso de diferentes recursos, de fotografias 
(incluindo aéreas), imagens de satélite, representações cartográficas, fotografias, vídeos, textos como os jornalísticos e literários, 
gráficos entre outros. A habilidade possui interface com as temáticas de Educação Ambiental e Sustentabilidade e Educação em 
Redução de Riscos e Desastres (RRD) e também pode ser trabalhada a partir das perpectivas dos instrumentos urbanísticos: Estatuto 
da Cidade e Plano Diretor e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 15 que visa por meio de difertentes metas proteger, 
recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, 
deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade.  Está relacionada às competências específicas de Ciências 
Humanas 03, 05, 06 e 07 e às competências específicas de Geografia 01, 02, 05, 06 e 07. 

12

Natureza, 
ambientes e 
qualidade de 
vida

(EF06GE12A) Identificar as principais bacias 
hidrográficas no Brasil e no mundo, relacionando a 
geração de energia e abastecimento com as 
transformações urbanas. 
(EF06GE12B) Reconhecer os desastres 
socioambientais  ocasionados pela construção de 
grandes usinas hidrelétricas, barragens, remoção de 
mata ciliar entre outros, analisando as consequências 
para a população e discutindo formas de recuperação, 
de acordo com as características de cada bacia 
hidrográfica. 

Atividades humanas 
e dinâmica climática

Na habilidade (EF06GE12A), o(a)s estudantes retomam a habilidade (EF06GE04A) e aprofundam os conhecimentos sobre a formação 
da rede hidrográfica no Estado de São Paulo, ampliando para a escala nacional, sul-americana e mundo. É importante destacar que 
sobre o território definido como bacia hidrográfica é que se desenvolvem as atividades humanas, inclusive as relacionadas à geração de 
energia e ao abastecimento e onde ocorrem os impactos socioambientais. Ainda nesta habilidade, é possível contextualizar as 
estruturas dos Sistemas Nacional e Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos e conhecer as Unidades de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos do Estado de São Paulo (UGRH), ampliando as discussões sobre a atuação dos órgãos públicos, o papel dos Comitês 
de Bacias Hidrográficas e da sociedade civil na gestão descentralizada e participativa dos recursos hídricos. A Lei n. 9.433/1997 tem 
entre os fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos a água como um bem de domínio público, dotado de valor econômico, 
cujos usos prioritários são o abastecimento humano e dessedentação de animais e cuja gestão deve tomar como unidade territorial a 
bacia hidrográfica.Espera-se, ainda nesta habilidade, que o(a)s estudantes compreendam o conceito de água como bem público e 
recurso hídrico, discutindo a questão da finitude e valor econômico a partir dos aspectos ambientais, sociais, econômicos, políticos e 
culturais. Nessa perspectiva, recomenda-se uma análise crítica acerca dos usos múltiplos da água, o conceito de água virtual e os 
exemplos de uso sustentável da água em diferentes contextos: residencial, processos industriais, agricultura entre outros. A habilidade  
(EF06GE12B) propõe aprofundamento sobre a ocorrência de desastres socioambientais, dando ênfase para as consequências para as 
populações atingidas e as formas de recuperação. O uso de fotografias (incluindo aéreas) , imagens de satélites, desenhos, 
representações cartográficas, textos,vídeos, gráficos entre outros são recursos importantes para apoiar o desenvolvimento desta 
habilidade. A habilidade possui interface com o componente de Ciências e com as temáticas de Educação Ambiental e 
Sustentabilidade, Educação em Redução de Riscos e Desastres (RRD) e Educação em Direitos Humanos e com o ODS 6 que visa por 
meio de diferente metas assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas e todos. Está relacionada 
às competências específicas de Ciências Humanas 03, 05, 06 e 07 e às competências específicas de Geografia 01, 02, 05, 06 e 07. 
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Natureza, 
ambientes e 
qualidade de 
vida

(EF06GE13A) Diferenciar fenômenos naturais 
relacionados à própria dinâmica da Terra e fenômenos 
provocados pela ação humana, analisando diferentes 
fenômenos climáticos (radiação solar, a radiação ultra-
violeta, o aquecimento global, El Niño, La Niña, Efeito 
Estufa e Camada de Ozônio entre outros) e as 
consequências para as populações. 

Atividades humanas 
e dinâmica climática

A habilidade (EF06GE13A) retoma as habilidades desenvolvidas na unidade temática Conexões e Escalas, considerando que as questões 
relacionadas às temáticas físico-naturais a partir da escala local e regional serão relacionadas com as dinâmicas climáticas na escala 
nacional-mundial. Nessa perspectiva, recomenda-se ao estudante, a retomada das noções de clima, tempo atmosférico, variações de 
temperatura, previsões do tempo, a partir do lugar de vivência do(a) estudante, e ao mesmo tempo, que acessa informações de outras 
regiões. O(a)s estudantes aprofundará os seus conhecimentos sobre as dinâmicas climáticas, analisando as vantagens e desvantagens 
das práticas humanas, especialmente no espaço urbano. Assim, é importante que o(a) compreenda o conceito de crescimento urbano, 
os tipos de impactos socioambientais urbanos, o que são
mudanças climáticas (inclusive deve conhecer os diferentes posicionamentos científicos sobre essas mudanças) e as repercursões em 
diferentes escalas. Para que isso ocorra, sugere-se a aplicação de conhecimentos com base nos dados e informações extraídos dos 
produtos do geoprocessamento para interpretar os fenômenos meterológicos: formação de nuvens, tipos de precipitação, tornados, 
furacões, Zona de Convergência do Atlântico Sul, Zona de Convergência Intertropical e Sistemas de Alta e Baixa Pressão entre outros. 
Há, aqui, oportunidade de trabalho interdisciplinar com a habilidade (EF06MA32), da Matemática, no que se refere utilização e 
compreensão de dados socioambientais e com o componente de Ciências. Recomenda-se o uso de diferentes recursos, de fotografias, 
imagens de satélite, vídeos, representações cartográficas, fotografias, textos jornalísticos e literários, gráficos entre outros. A 
habilidade também possui interface com as temáticas de Educação Ambiental e Sustentabilidade e Educação em Redução de Riscos e 
Desastres (RRD) e também pode ser trabalhada a partir das perpectivas dos instrumentos urbanísticos: Estatuto da Cidade e Plano 
Diretor e  e com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11 que trata de cidades e assentamentos humanos inclusivos, seguros, 
resilientes e sustentáveis e 13 que visa tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos e com a 
competência específica de Ciências Humanas 07 e com as competências específicas de Geografia 01, 04 e 05. 



UNIDADES 
TEMÁTICAS ANO HABILIDADES CURRÍCULO V1

OBJETOS DE 
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1
O sujeito e seu 
lugar no 
mundo

7º 

(EF07GE01A) Analisar o processo de formação do
território brasileiro, interpretando as demarcações de
limites e fronteiras, em diferentes períodos. 
(EF07GE01B) Identificar, em registros histórico-
geográficos, as diferentes formas de organização
político-administrativa e regionalização do Brasil, em
diferentes períodos. 
(EF07GE01C) Avaliar, por meio de exemplos extraídos
dos meios de comunicação, ideias e estereótipos
acerca das paisagens e da formação territorial do
Brasil. 

Ideias e concepções 
sobre a formação 
territorial do Brasil

Neste conjunto de habilidades, recomenda-se a retomada do conceito de território, abordado nos anos anteriores. Para aprofundar os 
conhecimentos sobre o processo de formação territorial do Brasil, sugere-se a utilização de cartas medievais e portulanas para a 
compreensão das demarcações de limites e fronteiras no Brasil e países vizinhos, em diferentes períodos. Nesse sentido, propõe-se 
que o(a) estudante reconheça aspectos da formação territorial do Brasil, com destaque para as questões histórico-geográficas, 
processos migratórios e características populacionais diante da diversidade étnico-cultural presentes e marcadas nos distintos 
territórios, de forma a compreender o processo de regionalização do território brasileiro. Assim, recomenda-se a utilização de 
materiais produzidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IGBE) que apresentam a evolução da divisão territorial do 
Brasil, assim como outras informações e dados importantes sobre esse tema. Há, aqui, oportunidade para o trabalho interdisciplinar 
com as habilidades (EF07Hl10) e (EFO7HI1), da História, associadas ao estudo da formação territorial do Brasil. Pode-se dar ênfase os 
conceitos de paisagem e região, esclarecendo o sentido e as diversas possibilidades de se regionalizar um espaço.  Em especial, a 
habilidade (EF07GE01C) está relacionada à reflexão sobre as imagens e os estereótipos de formados das paisagens no processo de 
formação territorial do país, assim como as caracteristicas da sua diversidade étnico-cultural presentes na formação da sociedade 
brasileira. Para isso, o(a) estudante deverá utilizar exemplos advindos dos meios de comunicação a fim de avaliar essas ideias a 
respeito das paisagens e dos elementos de formação da população brasileira.  O uso de fotografias, vídeos, imagens de satélite, 
desenhos, representações cartográficas, textos, gráficos, tabelas entre outros são recursos importantes para apoiar o desenvolvimento 
destas habilidades. As habilidades também possui interface com a temática Educação em Direitos Humanos, na perspectiva dos 
elementos da formação da população brasileira. Também pode ser associada com a competência específica de Ciências Humanas 01, 
04 e 06 e com as competências específicas de Geografia 02 e 03.

2
Conexões e 
escalas 7º 

(EF07GE02A) Analisar a influência dos fluxos
econômicos e populacionais na formação
socioeconômica, discutindo os conflitos e as tensões
históricas e contemporâneas no Brasil, em especial no
Estado de São Paulo.
(EF07GE02B) Analisar os processos migratórios
internos e externos, reconhecendo as contribuições
dos povos indígenas, africanos, europeus, asiáticos
entre outros para a formação da sociedade brasileira,
em diferentes regiões brasileiras e períodos. 

Formação territorial 
do Brasil

A habilidade (EF07GE02A) apresenta possibilidades para que o(a)s estudantes possam conhecer e avaliar criticamente a formação do 
território brasileiro a partir dos conceitos de Estado, nação, país, povo, sociedade e cidadania, inclusive caracterizando os fluxos 
econômicos e populacionais e suas tensões históricas e contemporâneas, em especial no Estado de São Paulo. Nesse momento, é 
fundamental reconhecer o conceito de região, de forma a identificar as influências das diferentes atividades econômicas na 
organização e na regionalização do território brasileiro. Além disso, reforça a necessidade de identidicar as características e dinâmicas 
geográficas dos fluxos de produção industrial e agropecuária, inclusive discutindo as transformações que ocorreram nas formas de uso 
e apropriação do espaço agrário e industrial ao longo da história brasileira. A habilidade (EF07GE02B) trata da investigação da origem e 
do destino dos movimentos migratórios - internos e externos, dos tipos de migrações, tais como: sazonais, pendulares, forçadas, 
espontâneas entre outras, além das condições, tipos de ocupação econômica e escolaridade da população do país, considerando os 
diferentes grupos étnicos, raciais e culturais, os modos de vida das populações urbano-industriais, rurais e das populações tradicionais.
 É importante considerar a desigualdade social e a diferença entre culturas na organização dos espaços. Deve-se, ainda, compreender a 
relação entre ocupação territorial e disputas intra e inter - grupos. Pode-se investir nas questões relativas à diversidade étnico-cultural 
da região de vivência do estudante, destacando quem foram os primeiros habitantes e como ocorreu a ocupação territorial da sua 
região. Deve-se conhecer as principais características naturais e culturais do território brasileiro, assim como os aspectos do processo 
histórico de sua formação. Há, aqui, oportunidade para o trabalho interdisciplinar com as habilidades (EF07HI12), (EF07HI 13), 
(EF07HI14) e (EF07HI16), da História, associadas a investigação, caracterização e análise da influência de diferentes fluxos econômicos 
e populacionais na formação teritorial do Brasil. O uso de fotografias, vídeos, imagens de satélite, desenhos representações 
cartográficas, textos, gráficos entre outros são recursos importantes para apoiar o desenvolvimento destas habilidades. A habilidade 
possui interface o tema transversal Educação em Direitos Humanos. Também pode ser associada com a competência específica de 
Ciências Humanas 01, 04 e 06 e com as competências específicas de Geografia 02 e 03.  



UNIDADES 
TEMÁTICAS ANO HABILIDADES CURRÍCULO V1
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3 Conexões e 
escalas

7º 

(EF07GE03A) Identificar e selecionar, em registros
histórico-geográficos, as características do povos
indígenas, comunidades remanescentes de
quilombolas, de povos das florestas e do cerrado, de
ribeirinhos e caiçaras, entre outros grupos sociais do
campo e da cidade, analisando aspectos étnicos e
culturais, interpretando a produção de territorialidades
e discutindo os direitos legais de cada comunidade
e/ou grupo, nas diferentes regiões brasileiras e
períodos. 

Formação territorial 
do Brasil

A habilidade (EF07GE03A), espera-se que o(a)s estudantes retomem os conhecimentos adquiridos no desenvolvimento da habilidade (EF06GE02A) as 
principais características dos povos tradicionais e demais grupos sociais para construir argumentos sobre suas territorialidades. É primordial 
relembrar que povos originários ou comunidades tradicionais (Povos Indígenas, Quilombolas, Seringueiros, Castanheiros, Quebradeiras de coco-de-
babaçu, Comunidades de Fundo de Pasto, Catadoras de mangaba, Faxinalenses, Pescadores Artesanais, Marisqueiras, Ribeirinhos, Varjeiros, Caiçaras, 
Praieiros,  Sertanejos, Jangadeiros, Ciganos, Pomeranos, Açorianos, Campeiros, Varzanteiros, Pantaneiros, Geraizeiros, Veredeiros, Caatingueiros, 
Retireiros do Araguaia, entre outros), são definidos como grupos que possuem formas próprias de organização social, ocupam e usam territórios e 
recursos naturais como condição para a sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e 
práticas geradas e transmitidas pela tradição. Nesse contexto, é fundamental destacar a questão da luta pelo reconhecimento de direitos e pela 
demarcação de terras dessas comunidades. Essa habilidade possui interface com a Lei 11.645/2008 altera a Lei 9.394/1996, modificada pela Lei 
10.639/2003, a qual estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da 
temática “História e cultura afro-brasileira e indígena”. Recomenda-se, se possível, que o(a)s estudantes participarde de trabalhos de campo, para 
conhecer exemplos de comunidades tradicionais, nas suas respectivas regiões, de forma a valorizar a cultura e as contribuições dessas comunidades. 
Há, aqui, oportunidade para o trabalho interdisciplinar com as habilidades (EF07HI10) e (EF07HI11) da História, no que se refere ao estudo da 
formação territorial do Brasil. Sendo assim, é importante que o(a)s estudantes conheçam as contribuições desses povos para a formação da sociedade 
brasileira. Outro ponto de atenção compreende a produção de territorialidades que são compreendidas como o poder exercido por um grupo em 
dado espaço geográfico, e é a junção das características culturais desse grupo. As comunidades remanescentes de quilombos são, por exemplo, 
grupos sociais cuja identidade étnica os distingue do restante da sociedade brasileira; sua identidade é base para sua organização, sua relação com os 
demais grupos e sua ação política. A autonomia e a construção da identidade devem ser enaltecidas nesta habilidade para que os estudantes 
reconheçam e diferenciem as territorialidades dos povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, povos das florestas e demais grupos sociais do campo e 
da cidade. Para apresentar as características de cada grupo, é possivel considerar o uso de mapas temáticos das comunidades, grupos étnicos, terras 
indígenas e etnias. O uso de fotografias, imagens de satélites, desenhos e outras representações cartográficas, textos, gráficos entre outros são 
recursos importantes para apoiar o desenvolvimento desta habilidade. A habilidade possui interface com o tema tranversal de Educação em Direitos 
Humanos e com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16 que visa por meio de diversas metas promover sociedades pacíficas e inclusivas para o 
desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os 
níveis. Também pode ser associada com a competência específica de Ciências Humanas 01, 03, 04 e 06 e com as competências específicas de 
Geografia 01, 02 e 03.  

4
Conexões e 
escalas 7º 

(EF07GE04A) Reconhecer a diversidade étnico-racial e
cultural, a partir das características dos povos
indígenas, africanos, europeus, latino-americanos e
asiáticos entre outras, interpretando as contribuições
culturais, linguísticas, políticas e econômicas para a
formação da territorial do Brasil.
(EF07GE04B) Reconhecer a história dos africanos,
resgatando as contribuições nas áreas social,
econômica e política na formação da sociedade
brasileira e discutindo a atuação de movimentos de
resistência na atualidade. 

Características da 
população brasileira

A habilidade (EF07GE04A) consiste em compreender e avaliar criticamente as influências dos diferentes grupos étnicos-racial e cultural 
na formação da sociedade brasileira.  Propõe-se a apresentação dos fluxos migratórios contemporâneos, distribuição dos grupos 
étnicos pelo território brasileiro e origem étnica e desigualdade socioespacial (alocação e condição social dos grupos indígenas, 
quilombolas, caiçaras etc.). Há, aqui, oportunidade para o trabalho interdisciplinar com as habilidades (EF07HI10) e (EF07HI11), da 
História, no que se refere ao estudo da formação territorial do Brasil. Já a habilidade (EF07GE04B) apresenta possibilidades para 
trabalhar a distribuição da população por meio do reconhecimento dos indicadores demográficos (taxa de fecundidade, taxa de 
mortalidade, taxa de natalidade, esperança de vida ao nascer, taxa de crescimento da população, migrações internas e internacionais, 
rendimento, cor ou raça, razão de sexo, população economicamente ativa, taxa de escolarização e projeções demográficas entre 
outros), no território brasileiro. Nessa perspectiva, é importante associar os indicadores demográficos ao processo de urbanização e as 
transformações sociais, culturais, políticas, ambientais e econômicas, no contexto da transição demográfica do Brasil, inclusive  
discutindo o envelhecimento da população e as consequências deste processo para a formulação de políticas públicas, no que diz 
respeito às questões de saúde pública e previdência. O uso de fotografias, imagens de satélites, desenhos, representações 
cartográficas, vídeos, textos, gráficos entre outros são recursos importantes para apoiar o desenvolvimento desta habilidade.  A 
habilidade possui interface com o tema tranversal de Educação em Direitos Humanos e com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 
03 que visa assegurar um vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades e com 11 que visa por meio de 
diversas metas tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. A habilidade também 
pode ser associada com a competência específica de Ciências Humanas 01, 03, 04 e 06 e com as competências específicas de 
Geografia 01, 02, 03 e 07.  
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5
Mundo do 
trabalho 7º 

(EF07GE05A) Analisar fatos e situações 
representativas da transição do  mercantilismo para o 
capitalismo, identificando e descrevendo aspectos 
econômicos, políticos, culturais e ambientais, em 
diferentes lugares. 
(EF07GE05B) Aplicar conhecimentos geográficos para 
identificar fenômenos socioespaciais representativos 
das primeiras fases do processo de globalização. 

Produção, circulação 
e consumo de 
mercadorias

As habilidades consistem em conhecer, diferenciar e avaliar criticamente as mudanças do período mercantilista para o capitalismo. 
Considerando que o capitalismo surgiu como um modelo econômico na transição do periodo medieval para a Idade Moderna, espera-se 
que os estudantes possam analisar a superação do modo de produção feudal, o renascimento comercial e a expansão do comércio 
através do mar, para compreender as alterações ocorridas no período de transição do mercantilismo para o capitalismo. Desta forma, é 
possivel explicitar fatos da história que contribuiram para as alterções ocorridas no período mercantilista e no advento do capitalismo. 
O(a) estudante deve compreender que o surgimento do capitalismo comercial foi marcado principalmente pela expansão ultramarina 
colonização do novo mundo (continente africano, asiático e americano), políticas mercantilistas (a estas se vinculava a acumulação 
primitiva de capital, metalismo, balança comercial favorável) e ao surgimento das primeiras potências europeias: Portugal e Espanha. 
Compreender o histórico de formação do capitalismo é necessário para indentificar as relações que se seguem no mundo atual com o 
processo de globalização. Há, aqui, oportunidade para o trabalho interdisciplinar com a habilidade (EF07HI17), da História, associada ao 
estudo da passagem do mercantilismo para o capitalismo. O uso de fotografias, imagens de satélites, desenhos,  representações 
cartográficas, textos, gráficos entre outros são recursos importantes para apoiar o desenvolvimento desta habilidade. A habilidade 
possui interface com o tema transversal Educação Ambiental e Sustentabilidade, com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 08 
que visa promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para 
todos; com o ODS 09 que visa construir infraestrutruras resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a 
inovação. A habilidade também pode ser associada com a competência específica de Ciências Humanas 02, 05 e 07 e com as 
competências específicas de Geografia 02, 03 e 05.   

6
Mundo do 
trabalho 7º

(EF07GE06A) Investigar a apropriação dos recursos 
naturais pelas diferentes sociedades, analisando como 
os processos produtivos, a circulação e o consumo de 
mercadorias provocam impactos socioambientais e 
influem na distribuição de riquezas, em diferentes 
lugares. 
(EF07GE06B) Analisar aspectos do desenvolvimento 
sustentável, reconhecendo processos produtivos 
sustentáveis e discutindo formas de consumo 
consciente e responsável e caminhos para a construção 
de sociedades sustentáveis. 

Produção, circulação 
e consumo de 
mercadorias

A habilidade (EF07GE06A) propõe relacionar a produção de mercadorias com a distribuição desigual de riquezas e como essa questão 
tem reflexos no consumo. A geografia da produção, da circulação e do consumo preocupa-se basicamente com as modificações que a 
atividade econômica produz no espaço, seja na cidade ou campo. Propõe-se incluir a aprendizagem das repercussões territoriais de 
tripé (produção, circulação e consumo). É importante, ainda, considerar a influência do advento das tecnologias no mundo da produção, 
em diferentes lugares e tempos.Assim, é importante que o(a) estudante faça a comparação da produção, circulação e consumo de 
mercadorias produzidas nas diferentes fases do capitalismo, analisando os impactos econômicos, sociais, culturais, políticos e 
ambientais, inclusive a partir do seu lugar de vivência.  Há, aqui, oportunidade de trabalho interdisciplinar com a habilidade (EF07HI14), 
da História, no que se refere a descrição e discussão de atividades econômicas em diferentes sociedades e lugares. A habilidade 
(EF07GE06B) diz respeito a identificar, analisar e debater os impactos socioambientais das ações do ser humano nas esferas da 
produção, circulação e consumo, alertando para a necessidade de se adotar um uso consciente e responsável dos recursos. Apesar 
desta maior consciência do consumidor sobre a importância da responsabilidade socioambiental, ainda existem empresas que não 
adotam formas de produção com menor impacto ambiental. Quais são as barreiras encontradas? O uso de fotografias, vídeos, imagens 
de satélite, desenhos, representações cartográficas, textos, gráficos entre outros são recursos importantes para apoiar o 
desenvolvimento desta habilidade. A habilidade possui interface com o componente de Ciências e com o tema transversal Educação 
Ambiental e Sustentabilidade e com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 8 que por meio de metas visa promover o crescimento 
econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos e do ODS 12 que trata 
de assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. A habilidade também pode ser associada com a competência específica 
de Ciências Humanas 02, 05 e 07 e com as competências específicas de Geografia 02, 03 e 05.   
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7
Mundo do 
trabalho 7º 

(EF07GE07A) Conhecer as redes de transporte e 
comunicação, analisando as alterações na 
configuração do território e influências nos processos 
produtivos, em diferentes regiões brasileiras. 
(EF07GE07B) Analisar como as redes de transporte e 
comunicação redefinem, em escala global, o uso do 
território, conferindo novas possibilidades aos fluxos 
materiais (objetos, mercadorias, pessoas) e imateriais 
(dados, informação, comunicação). 

Desigualdade social 
e o trabalho

A (EF07GE07A) apresenta possibilidades para o(a) estudante entender e avaliar criticamente como transporte e comunicação alteram a 
configuração do território brasileiro, influenciando os processos produtivos. Para analisar a influência e o papel das redes de transporte 
na configuração do território brasileiro, é necessário compreender que os meios de transporte são um dos principais elementos para 
garantir a infraestrutura, ou seja, o suporte material para o crescimento e expansão das redes. Da mesma forma, as redes de 
comunicação permitem o contato com outros e o acesso rápido a qualquer parte do globo de forma instantânea. A habilidade 
(EF07GE07B) apresenta possibilidades para estudar as redes geográficas, pois envolvem locais da superfície terrestre conectados e/ou 
interligados, e essas conexões podem ser materiais, digitais e culturais, e envolvem o fluxo de informações, mercadorias, 
conhecimentos, valores culturais, entre outros. As redes de comunicação no mundo globalizado, estão cada vez mais rápidas e 
eficientes, permitindo a comunicação e o acesso rápido a qualquer parte do globo de forma instantânea, assim como as de transporte 
que reduzem as distâncias e otimiza o tempo das pessoas no deslocamento. Recomenda-se ampliar as discussões para a questão das 
desigualdades de acesso às redes de comunicação produzidas em diferentes territórios. O uso de fotografias, imagens de satélite, 
desenhos, vídeos, representações cartográficas, textos, gráficos entre outros são recursos importantes para apoiar o desenvolvimento 
desta habilidade. A habilidade possui interface com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 8 que por meio de metas visa promover 
o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos e do 
ODS 12 que trata de assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. A habilidade também pode ser associada com a 
competência específica de Ciências Humanas 02, 05 e 07 e com as competências específicas de Geografia 02, 03 e 05.   

8
Mundo do 
trabalho 7º 

(EF07GE08A) Estabelecer relações entre os processos 
de industrialização e inovação tecnológica, analisando 
as transformações socioeconômicas, políticas, 
culturais e ambientais do território brasileiro.
(EF07GE08B) Caracterizar os espaços industriais-
tecnológicos, discutindo o papel das políticas 
governamentais no Brasil com relação à criação e/ou 
expansão dos centros tecnológicos e de pesquisa, em 
diferentes períodos.

Desigualdade social 
e o trabalho

A habilidade (EF07GE08A) diz respeito a reconhecer, identificar e relacionar a industrialização e a tecnologia com as mudanças 
socioeconômicas no território brasileiro.  Para isso, deve-se apresentar as fases e as características do processo de industrialização no 
Brasil, as relações entre trabalho e consumo, identificando características dos espaços segundo esses dois componentes. Partindo da 
análise do processo de modernização do território brasileiro com o avanço das técnicas, da agropecuária e da indústria recomenda-se a 
discussão sobre os elementos associados aos indicadores socioeconômicos, como exemplo, o Produto Interno Bruto (PIB), a distribuição 
de renda, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) entre outros. Todos esses elementos poderão auxiliar na interpretação do espaço 
local, das regiões administrativas e geoeconômicas do Brasil.  Pode-se utilizar documentários, mapas e imagens que permitam ao 
estudante reconhecer as alterações espaciais segundo a lógica econômica. A habilidade (EF07GE08B) permite ao estudante conhecer e 
explorar a localização e as características dos espaços industriais-tecnológicos no território brasileiro, além da oportunidade de estudar 
as políticas governamentais voltadas para esse setor. Há, aqui, oportunidade para o trabalho interdisciplinar com as habilidades 
(EF07CI01) e (EF07CI06), do componente de Ciências, no que se refere ao estudo das transformações tecnológicas e suas relações com 
a história, a sociedade e a economia. O uso de fotografias, imagens de satélite, desenhos, representações cartográficas, textos, vídeos, 
gráficos entre outros são recursos importantes para apoiar o desenvolvimento desta habilidade.  A habilidade possui interface com o 
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 8 que por meio de metas visa promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e 
sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos e do ODS 12 que trata de assegurar padrões de produção 
e de consumo sustentáveis. A habilidade também pode ser associada com a competência específica de Ciências Humanas 02, 05 e 07 e 
com as competências específicas de Geografia 02, 03 e 05.   



UNIDADES 
TEMÁTICAS ANO HABILIDADES CURRÍCULO V1

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

9

Formas de 
representação 
e pensamento 
espacial

7º 

(EF07GE09) Interpretar e elaborar mapas temáticos, 
inclusive utilizando tecnologias digitais, com 
informações demográficas e econômicas, identificando 
padrões espaciais, regionalizações e analogias 
espaciais existentes no Estado de São Paulo e no 
Brasil.

Mapas temáticos do 
Brasil

Esta habilidade consiste em entender a leitura de mapas temáticos e históricos, bem como produzi-los. Deve-se concentrar no 
mapeamento e na construção e leitura de gráficos por meio do estudo da população e da economia brasileira. Para isso, é necessário 
que o estudante saiba diferenciar os códigos de representação cartográfica, a relação entre escala e a possibilidade de representação 
dos fenômenos, escala e a expressão de dados espaciais por meio de gráficos. É importante considerar a cartografia como linguagem 
para expressão dos temas e conteúdos indicados por esta habilidade (Brasil agrário e urbano, produção e circulação de mercadorias 
etc.). O desenvolvimento da cartografia pode ser acrescido de análises sobre iconografias de diferentes formas de trabalho no campo e 
na cidade e também para a reflexão e leitura de tabelas e gráficos sobre a distribuição de produtos, produção agrícola, distribuição de 
terras, organização do território a partir dos grupos sociais e comunidades, entre outros. Pode-se considerar o desenvolvimento 
integrado desta habilidade com as (EF07GE02), (EF07GE03) (EF07GEO5) e (EF07GE06) para identificar padroes espaciais, 
regionalizações e analogias espaciais. O uso de fotografias, imagens de satélite e áereas, desenhos, vídeos, textos, entre outros podem 
ser recursos são importantes no apoio das atividades propostas a partir desta habilidade. Também pode ser associada com a 
competência específica de Ciências Humanas 07 e com a competência específica de Geografia 04.

10

Formas de 
representação 
e pensamento 
espacial

7º 

(EF07GE10A) Identificar, selecionar e organizar os 
indicadores socioeconômicos extraídos de diferentes 
fontes, comparando as desigualdades sociais e 
econômicas apresentadas nas regiões brasileiras, em 
diferentes períodos.
(EF07GE10B) Elaborar e interpretar gráficos e 
histogramas, com base em dados socioeconômicos das 
regiões brasileiras.

Mapas temáticos do 
Brasil

Esta habilidade consiste em produzir e entender a leitura de gráficos, tabelas e histogramas a partir de dados socioeconômicos das 
regiões brasileiras, relacionando os temas e conteúdos com a leitura gráfica. Isso objetiva favorecer a interpretação de dados gráficos, 
o multiletramento e a cultura digital de interpretação de dados, assim como a possibilidade de discutir as influências desses 
indicadores na vida da população e a formulação de políticas públicas. Pode-se considerar o desenvolvimento integrado desta 
habilidade com a (EF07GE09), (EF07GE02), (EF07GE03), (EF07GE05) e (EF07GE06). Há, ainda, oportunidade de  trabalho 
interdisciplinar com a habilidade (EF07MA37), da Matemática, associada a interpretação e análise de gráficos. O uso de fotografias, 
imagens de satélite, vídeos, desenhos, representações cartográficas, textos, entre outros podem ser recursos são importantes no apoio 
das atividades propostas a partir desta habilidade. Também pode ser associada com a competência específica de Ciências Humanas 07 
e com a competência específica de Geografia 04.

11

Natureza, 
ambientes e 
qualidade de 
vida

7º 

(EF07GE11A) Conhecer e aplicar o conceito de domínio 
morfoclimático, identificando as dinâmicas dos 
componentes físico-naturais no território brasileiro e 
analisando a importância na distribuição dos recursos 
naturais e da biodiversidade, nos diversos biomas 
brasileiros. 

Biodiversidade e 
ciclo hidrológico

A habilidade (EF07GE11A) está relacionada às habilidades (EF06GE05A) e (EF06GE05B) no que diz respeito aos biomas brasileiros, 
porém apresenta o conceito de domínio morfoclimático. Desta forma, essa habilidade possibilita a ampliação da identificação, 
compreensão e qualificação das dinâmicas dos componentes fisico-naturais do Brasil, associando as alterações desses componentes 
com a distribuição no território nacional. O estudo pode permitir aos estudantes a comparação das alterações espaciais ao longo do 
tempo a partir das características da biodiversidade dos biomas e domínios morfoclimáticos. Deve-se pensar em questões relativas a 
quais são as características de cada domínio, no que diferem e se assemelham e qual a distribuição de cada um. Pode-se apresentar o 
mapa da regionalização dos domínios morfoclimáticos no Brasil e as principais características de cada região a partir dos seus 
componentes físico-naturais: clima, solo fauna, flora, relevo, entre outros. É importante considerar a relação entre as atividades 
econômicas, a forma de apropriação e o manejo  dos recursos naturais e suas consequências na degradação dos domínios 
morfoclimáticos brasileiros, investigando práticas sustentáveis para preservação e conservação ambiental, além da identificação da 
ocorrência de desastres socioambientais nos diferentes domínios morfoclimáticos do Brasil, analisando as consequências sociais, 
culturais, políticas e econômicas e influências para as populações. Há, aqui, oportunidade para o trabalho interdisciplinar com a 
habilidade(EF07CI07), do componente de Ciências, associada a caracterização dos principais ecossistemas brasileiros. O uso de 
fotografias, imagens de satélite, vídeos, desenhos, representações cartográficas, textos, gráficos entre outros são recursos importantes 
para apoiar o desenvolvimento desta habilidade.  A habilidade possui interface com os temas transversais Educação Ambiental e 
Sustentabilidade, Educação em Redução de Riscos e Desastres e com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 15 que por meio de 
um conjunto de metas visa proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as 
florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. Também pode ser 
associada às competências específicas de Ciências Humanas 03, 04, 06 e 07 e com as competências específicas de Geografia 01, 02, 
04, 05 e 06. 



UNIDADES 
TEMÁTICAS ANO HABILIDADES CURRÍCULO V1

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

12

Natureza, 
ambientes e 
qualidade de 
vida

7º 

 
(EF07GE12A)Conhecer a organização do Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), 
comparando os tipos de Unidades de Conservação e 
discutindo as vantagens e desvantagens para a 
conservação, preservação e a restauração da 
diversidade de ecossistemas naturais, nas regiões 
brasileiras.  
(EF07GE12B) Analisar a atuação das instituições 
públicas e da sociedade civil organizada na formulação 
de políticas públicas ambientais, identificando os 
diferentes instrumentos de gestão territorial do 
patrimônio ambiental, no Brasil e no Estado de São 
Paulo.  

Biodiversidade 
brasileira

A habilidade (EF07GE12A) consiste em conhecer e diferenciar unidades de conservação, a partir do município (da escola), ampliando a escala para a 
região e território brasileiro.  O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC - Lei 9.985/2000) consiste no conjunto de unidades de 
conservação (UC) federais, estaduais e municipais, sendo composto por 12 categorias que se diferenciam quanto à forma de proteção e usos 
permitidos, tais como: aquelas que precisam de maiores cuidados, pela sua fragilidade e suas particularidades, e aquelas que podem ser utilizadas de 
forma sustentável e conservadas ao mesmo tempo. Propõe-se apresentar a biodiversidade brasileira a partir das características gerais da distribuição 
de cada bioma e domínios morfoclimáticos, tendo como ponto de partida as unidades de conservação, parques e áreas do entorno do município ou 
presentes no estado ou na região do(a) estudante. No caso do Estado de São Paulo, é importante aprofundar o estudo acerca da Mata Atlântica, 
Cerrado e as Zonas de Tensão, que consistem no ecótono resultante do contato entre os fronteiriços Biomas Mata Atlântica e Cerrado. É  importante 
relacionar as formas de apropriação dos biomas com o avanço urbano-industrial-agropecuário para reconhecer e identificar os seus impactos 
ambientais. Isso deverá permitir ao estudante localizar, diferenciar e questionar a finalidade da criação de Unidades de Conservação, Parques, 
Reservas Extrativas etc, analisando a questão da proteção das características relevantes de natureza geológica, morfológica, geomorfológica, 
espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural. Deve-se, ainda, relacionar a criação dessas unidades ambientais à condição socioeconômica e 
ao respeito cultural das populações do entorno e cumprimento das normas legais do SNUC e o papel de diferentes grupos de meio ambiente. Outro 
aspecto importante está relacionado ao reconhecimento das unidades de conservação na proteção dos recursos naturais, na subsistência de 
populações tradicionais, de forma que contribuem com a manutenção da cultura, ao papel de incentivo para o desenvolvimento de atividades de 
pesquisa científica, estudos e monitoramento ambiental. Recomenda-se ao estudante conheça as ações dos diferentes movimentos ambientalistas 
(sociedade civil) que se organizaram para criação e defesas destas unidades e outros mecanismos de preservação ambiental, no território brasileiro.  O 
uso de fotografias, imagens de satélite e áereas, desenhos, representações cartográficas, textos, gráficos entre outros são recursos importantes para 
apoiar o desenvolvimento desta habilidade. A habilidade possui interface com os temas transversais Educação Ambiental e Sustentabilidade, 
Educação em Redução de Riscos e Desastres e com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 15 que por meio de um conjunto de metas visa 
proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter 
e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. Também pode ser associadas às competências específicas de Ciências Humanas 03, 
05, 06 e 07 e com as competências específicas de Geografia 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07. 
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OBJETOS DE 
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1

O sujeito e seu 
lugar no 
mundo

8º 

(EF08GE01A) Descrever e distinguir os conceitos da
demografia, analisando a aproximação com a
Geografia das Populações na análise dos processos
populacionais. 
(EF08GE01B) Identificar e descrever as rotas de
dispersão da população humana e os principais fluxos
migratórios, analisando os fatores históricos, políticos,
econômicos, culturais e condicionantes físico-naturais
associados à distribuição, pelos continentes, em
diferentes períodos. 

Distribuição da 
população mundial e 
deslocamentos 
populacionais

A habilidade (EF08GE01A) propõe uma reflexão crítica sobre a aproximação entre Demografia e Geografia, visto que são voltadas para o estudo da 
população. Assim, é imprescindível que o(a) estudante conheça os conceitos relacionados às dimensões, estatísticas, estrutura e distribuição das 
diversas populações e reconheça Geografia das Populações como uma discussão da espacialidade básica, na superfície terrestre, das populações 
humanas do planeta, especialmente por meio de representações cartográficas. Nessa perspectiva, um dos objetivos é contribuir com a ampliação de 
leitura de mundo do(a) estudante, abrindo possibilidades para comparar de realidades nacionais diversas que se expressam na escala mundial, 
identificando o perfil populacional de cada região do planeta. Além disso, recomenda-se uma contextualização sobre as políticas de planejamento 
familiar, como exemplo: o malthusianismo e outras correntes práticas por diferentes países. A habilidade (EF08GE01B) consiste em reconhecer os 
fatores (condicionantes) que impulsionam os fluxos migratórios, como os conflitos e as guerras, a necessidade de áreas de cultivo e pastagens, a busca 
por melhores condições fisico-climáticas etc. Deve-se, ainda, explicar os fatores naturais e humanos que influenciam a distribuição mundial da 
população. A habilidade prevê também que isso seja feito considerando diferentes épocas da história. É possivel considerar que a migração e 
compreende o movimento de uma pessoa ou grupo de pessoas de um lugar para outro através de uma fronteira política ou administrativa, e que 
desejam se instalar definitiva ou temporariamente em um diferente do de origem. A migração, portanto, faz parte da história da humanidade. Há 
vários motivos para que uma migração ocorra: mudanças climáticas, desastres naturais, conquistas militares, insegurança em sua terra de origem, 
perseguição, povoamento de um novo território, insatisfação com o governo de seu país, crise econômica, esperança de encontrar melhores 
condições de vida  em outro local, oportunidade de trabalho ou de estudos, entre outros. Espera-se que o(a)s estudantes descrevam as principais 
rotas de migração e compreendam a natureza distinta de cada processo, tais como: a diferença ocorreu os processos de migração dos europeus para a 
América e dos africanos para a América, a migração forçada durante a Segunda Guerra Mundial e as migrações recentes de refugiados na Ásia e na 
Europa, por exemplo. Assim, será possível identificar processos econômicos, políticos, naturais e culturais relacionados à dinâmica populacional, 
relacionando com as dimensões sociais resultantes da distribuição populacional, em diferentes regiões do planeta, ao mesmo tempo, reconhecer 
situações de xenofobia e ascensão com as políticas anti-imigratórias em diversos países. Há, aqui, oportunidade de trabalho interdisciplinar com a 
habilidade (EF08HI03), da História, no que se refere a descrição e analise dos impactos da Revolução Industrial e a relação com os fluxos migratórios. 
A habilidade possui interface com o tema transversal Educação em Direitos Humanos e Educação em Redução de Riscos e Desastres (RRD), assim como 
o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16 que por meio de metas visa promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento 
sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. O uso de 
fotografias, imagens de satélite, desenhos, vídeos, representações cartográficas, textos, gráficos entre outros são recursos importantes para apoiar o 
desenvolvimento desta habilidade. 

2

O sujeito e seu 
lugar no 
mundo

8º 

(EF08GE02A) Descrever e comparar as correntes
migratórias contemporâneas, selecionando e
analisando fatos, situações e influências dos
migrantes, no território brasileiro. 

Diversidade e 
dinâmica da 
população mundial e 
local

A habilidade (EF08GE02A) retoma o trabalho iniciado na habilidade (EF08GE01) sobre o estudo das migrações, assim, espera-se que, 
nesta habilidade, o(a)s estudantes possam associar as histórias familiares a partir de movimentos dos fluxos migratórios a partir do 
seu lugar de vivência, ampliando a análise de outros exemplos disponíveis no território brasileiro, no sentido de compreender a 
dinâmica de ocupação do lugar e a importância da diversidade na formação territorial e populacional do Brasil, a partir da  vinda de 
haitianos, bolivianos, nigerianos, chineses, coreanos, venezuelanos entre outros e também das migrações internas, no Brasil. Ainda 
nessa habilidade, é possível, por exemplo, relacionar os fluxos migratórios e as influências nos setores produtivos, assim como a 
questão dos direitos humanos. O uso de fotografias, vídeos, imagens de satélite, desenhos representações cartográficas, textos, 
gráficos entre outros são recursos importantes para apoiar o desenvolvimento desta habilidade. A habilidade possui interface com o 
tema transversal Educação em Direitos Humanos e Educação em Redução de Riscos e Desastres (RRD), assim como o Objetivo de 
Desenvolvimento Sustentável 16 que por meio de metas visa promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento 
sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. 



UNIDADES 
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3

O sujeito e seu 
lugar no 
mundo 8º 

(EF08GE03A) Reconhecer e aplicar os indicadores
demográficos, analisando as mudanças e as
implicações sociais, culturais, políticas, ambientais e
econômicas, a partir do contexto da transição
demográfica, em diferentes regiões do planeta. 

(EF08GE03B) Analisar a dinâmica populacional,
relacionando às transformações tecnológicas,
indicadores de qualidade de vida e nível de
desenvolvimento socioeconômico e ambiental, de
países distintos, em diferentes regiões do planeta.

Diversidade e 
dinâmica da 
população mundial e 
local

A habilidade (EF08GE03A) consiste em reconhecer e avaliar a dinâmica demográfica com base em aspectos populacionais. Para isso, 
o(a)s estudantes ampliam o repertório para trabalhar com os indicadores: população absoluta, taxa de fecundidade, taxa de 
mortalidade, taxa de natalidade, taxa de mortalidade infantil, taxa de crescimento da população, crescimento efetivo (taxa de 
crescimento natural + taxa de crescimento migratório), esperança de vida ao nascer, rendimento, cor e/ou raça, razão de sexo, 
população economicamente ativa, taxa de escolarização, densidade demográfica, migrações e projeções demográficas. É importante 
considerar que a abordagem deste tema possibilita ao estudante coletar informações demográficas, econômicas e sociais sobre a 
totalidade da população de uma área definida, exercitando a capacidade de analisar os aspectos da dinâmica demográfica e, 
posteriormente, comparar os dados de um lugar com outro para conhecer o comportamento populacional de um local, região ou país. A 
habilidade (EF08GE03B) possibilita ao estudante contato com dados e informações para associar padrões populacionais distintos 
(estrutura etária, em especial) com as condições de desenvolvimento econômico e social dos países do continente americano e africano 
(focos do 8º ano) e de outras diferentes regiões do planeta. Nessa perspectiva, é fundamental identificar geograficamente 
características e dinâmicas dos fluxos populacionais, relacionando-os com o processo de urbanização e as mudanças no modo de vida, 
na economia, na infraestrutura urbana, na relação com a natureza, e sobretudo, compreender os  fatores do crescimento demográfico e 
do envelhecimento populacional em diferentes regiões do planeta, discutindo o papel das políticas públicas e suas consequências. 
(problemáticas provenientes destes processos, como as questões previdenciárias e orçamentárias. O uso de fotografias, vídeos, 
imagens de satélite, desenhos representações cartográficas, textos, gráficos entre outros são recursos importantes para apoiar o 
desenvolvimento desta habilidade. A habilidade possui interface com o tema transversal Educação em Direitos Humanos e Educação 
em Redução de Riscos e Desastres (RRD) e também o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 1 que trata de assegurar uma vida 
saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades e o ODS 11 que visa tornar as cidades e os assentamentos 
humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. 

4

O sujeito e seu 
lugar no 
mundo
Diversidade e 
dinâmica da 
população 
mundial e 
local

8º 

(EF08GE04A) Comparar a formação territorial de
países latino-americanos, a partir das influências pré-
colombiana e colonial, estabelecendo semelhanças e
diferenças socioculturais entre as correntes de
povoamento.
(EF08GE04B) Selecionar, comparar e analisar
processos migratórios contemporâneos, no continente
americano, em especial na América Latina, discutindo
as características dos movimentos voluntários e
forçados, assim como fatores e áreas de expulsão e
atração. 

Diversidade e 
dinâmica da 
população mundial e 
local

A habilidade (EF08GE04A) pode ser desenvolvida a partir da compreensão dos elementos histórico-geográficos representativos da 
heranças pré-colombiana e colonial no processo de colonização da América Latina e das características das correntes de povoamento. 
Recomenda-se também comparar com as correntes de povoamento da América Anglo-Saxônica. Nesse sentido, o(a) estudante conhece 
as raízes culturais dos povos que colonizaram o continente, para em seguida, ampliar os seus conhecimentos sobre as correntes 
migratórias contemporâneas e as principais políticas migratórias, em diferentes períodos. A habilidade (EF08GE04B) retoma a questão 
das problemáticas econômicas, políticas, sociais, culturais e ambientais e a relação com as políticas migratórias, na perspectiva de 
abordar as políticas migratórias e os direitos humanos, em diferentes países da América Latina.
Dessa forma, a habilidade diz respeito a identificar, conhecer e entender os fluxos de migração que acontecem na América Latina. Para 
isso, é necessário compreender os conceitos de migração, de emigração e de imigração. Deve se caracterizar diferentes tipos de 
migração: permanente, temporária e sazonal; externa e interna; intracontinental e intercontinental; clandestina e legal; éxodo rural, a 
fim de explicar as principais consequências das migrações nas áreas de partida e nas áreas de chegada. É possível caracterizar os 
grandes ciclos migratórios internacionais por meio da interpretação de mapas com os fluxos migratórios, relacionando esta habilidade 
com a (EFO8GE18) e a (EF08GE19). A habilidade possui interface com o componente de História e com o tema transversal Educação 
em Direitos Humanos e Educação em Redução de Riscos e Desastres (RRD). O uso de fotografias, imagens de satélite, vídeos, 
desenhos, representações cartográficas, textos, gráficos entre outros são recursos importantes para apoiar o desenvolvimento desta 
habilidade. 
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5
Conexões e 
escalas 8º 

(EF08GE05A) Reconhecer e aplicar os conceitos de
Estado, nação, território, governo e país, analisando os
conflitos e tensões na contemporaneidade, com
destaque para as situações geopolíticas na América e
na África e suas múltiplas regionalizações a partir do
pós-guerra.

Corporações e 
organismos 
internacionais e do 
Brasil na ordem 
econômica mundial

A habilidade (EF08GE05A) retoma conceitos trabalhados anteriormente, mas na perspectiva da geopolítica e análise dos confitos 
contemporâneos. Para isso, é necessário conhecer os conceitos estruturantes da geopolitica e compreendê-la como o conjunto de ações 
e práticas realizadas no âmbito do poder, geralmente envolvendo os Estados Nacionais no sentido de promover o gerenciamento e o 
controle de seus territórios. Destaca-se no desenvolvimento o estudo das motivações relacionadas aos conflitos e tensões na América e 
na África. É importante identificar e diferenciar os conceitos de Estado, nação e território e relacionar esses conceitos na análise de 
diferentes realidades históricas. Pode-se aplicar os conceitos a partir da análise de documentos como notícias e/ou reportagens. A 
aprendizagem desses temas pode também ser iniciada com a ideia de "território", porque ela provavelmente será considerado mais 
simples pelos estudantes, para, então, avançar nos conceitos. Para que, isso ocorra, recomenda-se um estudo prévio sobre o processo 
histórico de formação territorial da América e da África e a configuração regional,  identificando os conflitos étnicos-raciais e culturais, 
por meio de registros geográficos e históricos, como as representações cartográficas. Outro ponto que requer atenção, trata-se da 
seleção de possíveis soluções para situações-problema representativas dos conflitos e tensões ocorridos ou em curso na América e 
África. Há, aqui, oportunidade para o trabalho interdisciplinar com a habilidade (EF08HI06), da História, associada a aplicação dos 
conceitos de Estado, nação, território e pais para a compreensão  da ordem internacional. A habilidade possui interface com o tema 
transversal Educação em Direitos Humanos. O uso de fotografias, imagens de satélite, aéreas, desenhos, textos, gráficos entre outros 
são recursos importantes para apoiar o desenvolvimento desta habilidade.

6
Conexões e 
escalas 8º 

(EF08GE06A) Interpretar fatos, dados, situações,
problemas ou fenômenos do processo de globalização,
discutindo as diferentes formas de expressão e
manifestações culturais, políticas, econômicas,
ambientais e sociais, em diferentes lugares. 
(EF08GE06B) Analisar a atuação das organizações
mundiais nos processos de integração cultural e
econômica, reconhecendo marcas desses processos,
em especial nos contextos americano e africano. 

Corporações e 
organismos 
internacionais e do 
Brasil na ordem 
econômica mundial

A habilidade (EF08GE06A) retoma as habilidades (EF07GE05A) e (EF07GE05B) ampliando o repertório sobre o processo de  
globalização. Nesse momento, é importante resgatar os conhecimentos acerca do funcionamento da sociedade capitalista e os 
elementos que estimulam e aceleram o processo de globalização, para que o(a) estudante possa localizar, selecionar e comparar 
argumentos e ideias com base em diferentes fontes que tratam das manifestações da globalização, em diferentes regiões. Dentre as 
diversas manifestações, sugere-se atenção à produção de desigualdades socioespaciais, inclusive a partir do seu lugar de vivência. A 
habilidade (EF08GE06B) diz respeito a compreender e avaliar criticamente o trabalho das organizações mundais em relação à realidade 
dos países do continente Americano e Africano. Para isso, é interessante apresentar as instituições que atuam no âmbito geopolítico, 
econômico e humanitário no contexto global, como ONU, OMC, Otan, FMI, Banco Mundial, OIT e OCDE entre outros. Nessa perspectiva, 
é primordial que o(a) estudante diferncie as principais características do comércio mundial, interpretando o papel da Organização 
Mundial do Comércio (OMC) como reguladora das relações comerciais na escala mundial, o papel das redes geográficas que constroem 
o espaço econômico mundial, os fundamentos políticos e técnicos de organizações econômicas multilaterais nas sociedades 
contemporâneas, analisando as regras que regulam os fluxos internacionais de mercadorias, além de reconhecer o significado histórico 
e geográfico da Organização das Nações Unidas (ONU), por meio das ações e programas voltados para a população mundial. Desse 
modo, as habilidades contemplam as características da recente ampliação da integração geoeconômica global com o objetivo de 
estabelecer um ordenamento das relações intranacionais de poder e influência política. É importante, ainda, considerar a utilização de 
notícias e/ou reportagens que circulam cotidianamente nas redes sociais, noticiários de TV, jornais entre outros, de forma crítica e 
coerente com o tema estudado. As habilidades possuem interface com os temas transversais Educação em Direitos Humanos e 
Educação Ambiental e Sustentabilidade, e também com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 12 que visa assegurar padrões de 
produção e de consumo sustentáveis 17 que visa fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o 
desenvolvimento sustentável. O uso de fotografias, imagens de satélite, aérea, desenhos, vídeos, representações cartográficas, textos, 
gráficos entre outros são recursos importantes para apoiar o desenvolvimento das habilidades. 



UNIDADES 
TEMÁTICAS ANO HABILIDADES CURRÍCULO V1

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

7
Conexões e 
escalas 8º 

(EF08GE07A) Analisar os impactos geoeconômicos,
geoestratégicos e geopolíticos da ascensão dos
Estados Unidos da América no cenário internacional,
discutindo a posição de liderança global e relação com
os países que integram o BRICS – Brasil, Rússia, Índia,
China e África do Sul, em especial com o Brasil e a
China.

Corporações e 
organismos 
internacionais e do 
Brasil na ordem 
econômica mundial

A habilidade (EF08GE07A) retoma conceitos da geopolítica, mas no contexto das relações dos Estados Unidos da América com os 
países que integram os BRICS – Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, em especial com o Brasil e a China. Nesse sentido, o 
desenvolvimento da habilidade possibilita iniciar a identificação de situações representativas do mundo contemporâneo e as influências 
de nações na manutenção do sistema mundial vigente, considerando as particularidades dos diferentes territórios. Além disso, 
recomenda-se contextualizar o papel das diferentes potências e superpotências e seu papel exercidos na velha e nova ordem mundial e 
a discussão sobre a ordem mundial contemporânea do século XXI que se caracteriza-se por um movimento contínuo e dinâmico entre 
os atores constituintes do cenário internacional. Há, aqui, oportunidade para o trabalho interdisciplinar com a habilidade (EF08HI06), da 
História, associada a aplicação dos conceitos de Estado, nação, território e país para a compreensão da ordem internacional. Esta 
habilidade diz respeito a identificar, compreender e avaliar criticamente os efeitos da ascensão dos EUA no mundo, especialmente na 
relação com o Brasil e a China. Para isso, espera-se que o(a)s estudantes possam analisar, a partir da relação existente no ambito 
geoeconômico, geoestratégico e geopolítico dos Estados Unidos da América, a situação e a posição do Brasil e da China. Espera-se que 
o(a)s estudantes possam selecionar argumentos e conhecimentos sobre a questão geopolítica relacionada às questões políticas, 
econômicas e estratégicas do cenário mundial. Pode-se considerar a inserção dos temas geopolíticos, geoestratégicos e geoeconônicos 
dos BRICs, associados à habilidade (EF08GE09), com destaque para o Brasil e a China, a partir da análise dos impactos da relação que 
esses países mantêm com os Estados Unidos da América. Pode-se levantar questionamentos sobre qual é a posição no cenário mundial 
de liderança dos Estados Unidos, quais as relações existentes entre o Brasil e a China, e entre China Brasil e Estados Unidos, assim 
como a respeito dos BRICS e qual a importância, a função e o sentido da regionalização mundial frente às questões estratégicas, 
políticas e econômicas. Pode-se apresentar esses temas e conteúdos a partir da cartografia para que o(a0s estudantes possam 
considerar na análise a questão geoespacial, assim como o uso de fotografias, imagens de satélite, aéreas, desenhos, textos, gráficos 
entre outros para apoiar o desenvolvimento desta habilidade. A habilidade possui interface com o tema transversal Educação em 
Direitos Humanos e Educação Ambiental e Sustentabilidade, e também com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 12 que visa 
assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis 17 que visa fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria 
global para o desenvolvimento sustentável.

8

Conexões e 
escalas 8º 

(EF08GE08A) Selecionar e organizar indicadores
socioeconômicos de países da América Latina e da
África, comparando-os com os de potências
tradicionais, potências emergentes e a ordem mundial
contemporânea. 

Corporações e 
organismos 
internacionais e do 
Brasil na ordem 
econômica mundial

A habilidade (EF08GE08A) diz respeito a compreender e avaliar criticamente os países da América Latina, incluindo Brasil, e os países 
do continente africano frente ao processo de globalização e ao período técnico-científico-informacional. Espera-se que o(a)s estudantes 
compreendam o cenário geopolítico entre os países latino-americanos e africanos com as potências tradicionais, potências 
emergentes, em especial os Estados Unidos. Pode-se apresentar aos estudantes as características gerais dos países que integram o 
continente africano e fazer um reconhecimento sumário desses países, identificando área, população, língua e capital. O mesmo deve 
ser realizado com os países da América Latina para possibilitar a análise da situação do Brasil e dos países da África e da América 
Latina diante do processo de globalização e da potência estadunidense. Há, aqui, oportunidade para o trabalho interdisciplinar com as 
habilidades (EF08HI06) e (EF08HI09) da História, associadas a compreensão da ordem internacional. A habilidade possui interface com 
o tema transversal Educação em Direitos Humanos. O uso de fotografias, imagens de satélite, aéreas, desenhos, representações 
cartográficas, textos, gráficos, vídeos entre outros são recursos importantes para apoiar o desenvolvimento desta habilidade. 



UNIDADES 
TEMÁTICAS ANO HABILIDADES CURRÍCULO V1

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

9

Conexões e 
escalas 8º 

(EF08GE09A) Identificar, comparar e analisar os
padrões econômicos mundiais de produção,
distribuição e intercâmbio dos produtos agrícolas e
industrializados, tendo como referência os Estados
Unidos da América e os países denominados de BRICS
(Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).

Corporações e 
organismos 
internacionais e do 
Brasil na ordem 
econômica mundial

A habilidade (EF08GE09A) retoma o contexto dos BRICS diante da potência estadunidense, contudo espera-se que o(a) possa identificar 
e compreender a situação da produção, distribuição e comercialização entre os BRICS e os Estados Unidos a partir das referências e 
padrões econômicos mundiais. Pode-se considerar a identificação de cada país que participa dos BRICS (Brasil, Rússia, índia, China e 
África do Sul), com atenção às características de cada um no que tange à produção agrícola e industrial. Espera-se que o(a)s estudantes 
possam investigar com detalhes cada país para poder analisar os padrões de produção, distribuição, circulação e intercâmbio de 
produtos, inclusive sobre a situação dos BRICS diante dos Estados Unidos no que se refere à produção agrícola e industrializada e quais 
as relações comerciais de distribuição e intercâmbio entre os países dos BRICSe os Estados Unidos. Nesse momento, é possível 
contextualizar as relações no continente americano, em especial, entre os países latino-americanos e abordar o papel dos blocos 
regionais na nova ordem internacional. O uso de fotografias, vídeos, imagens de satélite, desenhos, representações cartográficas, 
textos, gráficos entre outros são recursos importantes para apoiar o desenvolvimento desta habilidade. A habilidade possui interface 
com o tema transversal Educação em Direitos Humanos e Educação Ambiental e Sustentabilidade, e também com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 12 que visa assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis 17 que visa fortalecer os meios de 
implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável.

10

Conexões e 
escalas 8º 

(EF08GE10A) Identificar as origens dos movimentos
sociais, do campo e da cidade, discutindo as ações e
conflitos relacionados à atuação de diferentes grupos,
no Brasil e em outros países latino-americanos. 

Corporações e 
organismos 
internacionais e do 
Brasil na ordem 
econômica mundial

A habilidade (EF08GE10A) consiste em identificar, compreender e avaliar criticamente ações dos movimentos sociais no Brasil, assim 
como perceber no que se assemelham e se diferenciam dos movimentos sociais dos países latino-americanos. Espera-se que o(a)s 
estudantes possam analisar os conflitos, tensões e ações dos movimentos, além de distinguir as ações do campo e da cidade, e as 
pautas e reivindicações de cada um. Pode-se apresentar a relação dos movimentos sociais e as pautas de reivindicação por melhores 
condições de moradia, de trabalho no campo e na cidade entre outros. É importante que o(a)s estudantes conheçam as origens e 
natureza das ações, tensões e conflitos dos movimentos sociais brasileiros e latino-americanos. Estudar os movimentos sociais 
favorece o desenvolvimento das competências gerais 3 e 10 da BNCC, considerando que o(a) estudante tem acesso à diferentes 
posicionamentos sobre a realidade do Brasil e de países vizinhos, exercendo a consciência multicultural e o respeito a diversidade, além 
de compreender a importância da cidadania. Há, aqui, oportunidade de trabalho interdisciplinar com a habilidade (EF08HI11), da 
História, no que se refere a compreensão de ações e conflitos de diferentes movimentos sociais latino-americanos, em diferentes 
períodos. A habilidade possui interface com o tema transversal Educação em Direitos Humanos. O uso de fotografias, imagens de 
satélite, vídeos, desenhos representações cartográficas, textos, gráficos entre outros são recursos importantes para apoiar o 
desenvolvimento desta habilidade. 

11
Conexões e 
escalas 8º 

(EF08GE11A) Identificar áreas de conflitos e tensões
nas regiões de fronteira do continente latino-
americano, analisando o papel de organismos
internacionais e regionais de cooperação nesses
cenários e as consequências para as populações dos
países envolvidos.

Corporações e 
organismos 
internacionais e do 
Brasil na ordem 
econômica mundial

Considerando que a habilidade (EF08GE05) aplicou os conceitos de Estado, nação, território, governo e país para o entendimento de 
conflitos e tensões na contemporaneidade, cabe, na habilidade (EF08GE11A), compreender e avaliar criticamente os conflitos e tensões 
que vão, muitas vezes, além da própria noção de Estado, como a constituição de organizações regionais e mecanismos internacionais. 
A habilidade prevê também observar e considerar a função dos organismos internacionais e regionais de cooperação nas regiões de 
conflitos e tensões no continente latino-americano, com destaque para o trabalho realizado pela ONU (Organização das Nações 
Unidas), pela FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura) e pelas Associações de Ajudas Humanitárias 
que prestam assistência e suporte aos imigrantes e refugiados. Pode-se incluir os temas desta habilidade a partir do mapa de conflitos 
em países da America Latina. Pode-se espacializar as tensões das regiões de fronteira, com destaque para as imigrações latino-
americanas, os refugiados de países em conflitos, como é o caso da Venezuela, ou problemas decorrentes da falta de emprego, 
oportunidades de vida com dignidade e o papel das organizagões internacionais de cooperação e assistência nessas regiões.É 
importante o questionamento sobre como vivem as populações em regiões de fronteira no continente latino-americano. O uso de 
fotografias, imagens de satélite, vídeos, desenhos, representações cartográficas, textos, gráficos entre outros são recursos importantes 
para apoiar o desenvolvimento desta habilidade.  A habilidade possui interface com o tema transversal Educação em Direitos Humanos 
e Educação em Redução de Riscos e Desastres (RRD). 
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12
Conexões e 
escalas 8º 

(EF08GE12A) Comparar as características dos
principais organismos de integração do território
americano, comparando as atuações e discutindo a
importância da formação de blocos regionais.  

Corporações e 
organismos 
internacionais e do 
Brasil na ordem 
econômica mundial

A habilidade (EF08GE12A) apresenta aos estudantes a formação dos blocos regionais de integração no continente americano: 
Mercosul, OEA, OEI, Nafta, Unasul, Alba, Comunidade Andina, Aladi, entre outros. Espera-se que o(a) estudante possa entender como 
ocorre a formação dos blocos e qual a importância que esses organismos de integração do território americano e as principais 
características. É importante considerar o desenvolvimento da compreensão sobre o papel dos blocos econômicos na integração 
regional no continente americano, em quais blocos o Brasil está integrado e qual papel e função que desempenha. Esta habilidade 
apresenta as marcas da integração latino-americana para que o(a)s estudantes possam compreender e analisar os objetivos desses 
organismos (Mercosul, OEA, OEI,Nafta, Unasul, Alba, Comunidade Andina, Aladi, entre outros) e perceber que a integração busca a 
comercialização da produção agrícola, industrial e de serviços. O uso de fotografias, imagens de satélite, desenhos, representações 
cartográficas, textos, gráficos entre outros são recursos importantes para apoiar o desenvolvimento desta habilidade. A habilidade 
possui interface com o tema transversal Educação em Direitos Humanos. 

13
Mundo do 
trabalho 8º 

(EF08GE13A)  Identificar as principais características 
do desenvolvimento científico e tecnológico, 
analisando as influências na caracterização econômica 
do espaço mundial, em especial na América e na 
África, em diferentes períodos.

Os diferentes 
contextos e os 
meios técnico e 
tecnológico na 
produção

Espera-se, com esta habilidade (EF08GE13A), que o(a)s estudantes possam reconhecer as características do mundo do trabalho na 
atualidade a partir da dinâmica e da influência do desenvolvimento científico e tecnológico que altera as relações e os tipos de trabalho 
do campo e da cidade no mundo e, em especial, na América e na África. Considerando que o(a)s estudantes já conhecem as 
características do setor primário, secundário e terciário da economia, é importante analisar criticamente o desenvolvimento das 
técnicas e da ciências na configuração dos espaços urbanos e rurais. Assim, é importante analisar as transformações do mundo do 
trabalho, as novas configurações de empregos, inclusive em tempos flexíveis, o advento de novas tecnologias, as mudanças ocorridas 
nas relações de trabalho a partir dos movimentos migratórios.  O uso de fotografias, imagens de satélite, vídeos, desenhos 
representações cartográficas, textos, gráficos entre outros são recursos importantes para apoiar o desenvolvimento desta habilidade. A 
habilidade possui interface com os temas transversais Educação em Direitos Humanos, Educação Ambiental e Sustentabilidade, e 
também com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 12 que visa assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis, ODS 
17 que visa fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável e ODS 9 que visa 
construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. A habilidade pode ser 
associada às competências específicas de Ciências Humanas 02, 03, 04 e 06 e com as competências específicas de Geografia 01, 03, 04 
e 06. 

14
Mundo do 
trabalho 8º 

(EF08GE14A) Identificar, comparar e relacionar os 
processos de desconcentração, descentralização e 
recentralização das atividades econômicas a partir do 
capital estadunidense e chinês em diferentes regiões 
no mundo, com destaque para o Brasil.

Os diferentes 
contextos e os 
meios técnico e 
tecnológico na 
produção

Nesta habilidade (EF08GE14A), é voltada para análise dos processos atuais da produção e das atividades econômicas em geral, sendo 
necessário que o(a)s estudantes compreendam que, na escala global, a tendência de desconcentração é resultante da industrialização 
de vastas regiões do mundo, em especial no Sudeste Asiático e na América Latina, e que ocupam fatias significativas da produção 
industrial mundial em muitos setores, tais como: têxtil (China e Índia), automobilístico Estados Unidos, América do Sul, Coreia do Sul e 
México) entre outros. A habilidade prevê que o Brasil seja destaque na análise desses processos econômicos. É importante que o(a)s 
estudantes conheçam o panorama atual das atividades econômicas dos Estados Unidos e China em especial, compreendê-las no 
contexto da nova ordem mundial para poder analisar os processos de desconcentração e descentralização da produção. O(a) estudante 
pode levantar questionamentos, como exemplos: onde é feita a produção, como ocorre a integração da produção, distribuição e 
circulação e qual a relação do Brasil na ordem mundial da produção com os Estados Unidos e a China, e assim por diante. Para isso, é 
interessante ampliar as pesquisas sobre os países, mas, sobretudo, os fluxos de descentralização e desconcentração, apontando as 
redes, as interdependências e as ligações.  O uso de fotografias, imagens de satélite, vídeos, desenhos representações cartográficas, 
textos, gráficos entre outros são recursos importantes para apoiar o desenvolvimento desta habilidade. A habilidade possui interface 
com os temas transversais Educação em Direitos Humanos e Educação Ambiental e Sustentabilidade.
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15
Mundo do 
trabalho 8º 

(EF08GE15A)  Identificar a distribuição dos principais 
recursos hídricos da América Latina, analisando as 
implicações socioambientais resultantes das formas 
predatórias e discutindo os desafios relacionados à 
gestão das águas.

Transformações do 
espaço na sociedade 
urbano-industrial na 
América Latina

Como ponto de partida para o desenvolvimento da habilidade (EF08GE15A) é necessário retomar o significado e a importância da água 
e de seu ciclo para a sociedade, em sua relação com condições socioambientais, sabendo qualificar as múltiplas formas de uso 
resultantes da intervenção humana, e posteriormente, identificar os principais mananciais de água da América Latina (por exemplo: 
rios, lagos, represas e lençóis freáticos) para que os estudantes possam compreender e avaliar criticamente a importância dos recursos 
hídricos. Deve-se listar os principais usuários da água na região, como indústrias, residências, atividades agrícolas entre outros, e 
debater sobre as condições em que esses consumidores devolvem a água aos mananciais após o uso. Deve-se, ainda, identificar os 
principais problemas relativos ao abastecimento da água na região, como esgotamento e poluição das fontes de água, conflitos no uso 
dos recursos, dentre outros, bem como reconhecer os sistemas de recursos hídricos da América Latina e as maiores dificuldades 
relacionadas à gestão e comercialização da água. Espera-se que os estudantes possam reconhecer as principais bacias hidrográficas da 
América Latina e identificar a importância  do Aquífero Guarani, Bacias do rio da Prata, do Amazonas e do Orinoco, sistemas de nuvens 
na Amazônia e nos Andes, entre outros e também das sub-bacias, microbacias e territórios diversos que nelas interagem, 
reconhecendo,  a situação dos recursos hídricos na América Latina. É possível aproveitar para comparar documentos e ações propostas 
por diferentes instituições sociais e políticas no enfrentamento de problemáticas relacionadas à questão da água, na América Latina. O 
uso de fotografias, imagens de satélite, vídeos, desenhos representações cartográficas, textos, gráficos entre outros são recursos 
importantes para apoiar o desenvolvimento desta habilidade.  A habilidade possui interface com as temáticas de Educação Ambiental e 
Sustentabilidade, Educação em Redução de Riscos e Desastres (RRD) e com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6 que visa 
assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos e o ODS 11 que visa tornar as cidades e os 
assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. 
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Mundo do 
trabalho 8º 

(EF08GE16A) Selecionar, comparar e analisar as 
problemáticas socioambientais, culturais, econômicas 
e políticas decorrentes do processo de urbanização nas 
cidades latino-americanas, em especial nas brasileiras. 

Transformações do 
espaço na sociedade 
urbano-industrial na 
América Latina

A habilidade (EF08GE16A) consiste em conhecer e avaliar criticamente as problemáticas urbanas, principalmente às relacionadas à 
estrutura da população e de condições de vida e de trabalho, comuns às cidades latino-americanas, em especial às grandes cidades.  
No desenvolvimento desta habilidade o(a) estudante tem a oportunidade de estudar as desigualdades sociais e compreender a como é 
a distribuição de renda nos países latino-americanos, analisando o papel das políticas públicas e examinando as possíveis soluções. 
Nessa perspectiva, é fundametal que o(a) estudante reconheça e aplique o conceito de cidade e urbanização, associando com o 
processo de concentração demográfica na América Latina, em especial no contexto brasileiro. A América Latina representa uma das 
regiões do planeta com significatica riqueza natural e sociocultural, porém, é evidente a destruição maciça das bacias hidrográficas, a 
degradação acentuada das condições ambientais nas zonas costeiras e mares territoriais, o desmatamento, a contaminação das águas 
e do ar, a perda da identidade cultural e das tradições, condições de vulnerabilidade e seu potencial para os riscos de desastres 
socioambientais, entre outros. A América Latina e o Caribe são as regiões mais urbanizadas do mundo, mas também algumas das 
menos povoadas em relação ao seu território. Quase 80% de sua população vivendo em cidades, uma proporção superior à do grupo de 
países mais desenvolvidos. É importante que o(a)s estudantes reconheçam os desafios do debate sobre população e condições de vida 
na América Latina para analisar os principais problemas da vida urbana desses países, de forma a refletir a partir do seu lugar de 
vivência. Neste caso, é interessante relacionar o processo de industrialização e as características urbanas de diferentes metrópoles e 
regiões metropolitanas no Brasil, comparando com as principais cidades latino-americanas.  O uso de fotografias, imagens de satélite, 
vídeos, desenhos representações cartográficas, textos, gráficos entre outros são recursos importantes para apoiar o desenvolvimento 
desta habilidade. A habilidade possui interface com os temas transversais Educação em Direitos Humanos, Educação Ambiental e 
Sustentabilidade e Educação em Redução de Risco e Desastre (RRD) e com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11 que visa 
tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. 
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Mundo do 
trabalho 8º 

(EF08GE17A) Analisar as diferenças na apropriação 
dos espaços urbanos, relacionando-as com os 
processos de exclusão social e segregação 
socioespacial e as políticas públicas de planejamento 
urbano encontradas na América Latina, em especial no 
Brasil.

Transformações do 
espaço na sociedade 
urbano-industrial na 
América Latina

Esta habilidade (EF08GE17A) diz respeito a analisar, ou seja, compreender e avaliar criticamente as formas de apropriação do espaço urbano, a partir 
de processos como exlusão social e a segregação urbana também chamada de segregação socioespacial.  Nessa perspectiva, é possível que o(a) 
reconheça elementos que caracterizam o processo de periferização ou marginalização,  em que determinadas pessoas e/ou grupos sociais por fatores 
econômicos, culturais, históricos, ambientais se distribuem no espaço. é fundamental ressaltar que as formas mais comuns de segregação são a 
formação de favelas, habitações em áreas irregulares, cortiços e áreas de invasão entre outros. Espera-se que o(a)s alunos possam conhecer as 
características da situação urbana em diferentes cidades da América Latina para analisar essa segregação socioespacial, inclusive nas médias e 
pequenas cidades. Por isso, é importante comparar, a partir de representações cartográficas, as redes urbanas, associando com as características da 
hierarquia urbana das principais cidades da América Latina, em especial no Brasil.Deve-se considerar que uma das causas da segregação urbana é a 
oposicão entre centro e periferia, que constitui-se a partir da formação de novas centralidades no espaço urbano. O(a)s estudantes devem distinguir 
as diferentes formas de moradias na cidade e o processo de periferização, reconhecendo, nos espaços centrais, os locais de disputas por moradia, as 
segregações espaciais, a marginalização das pessoas e dos espaços e a necessidade de pensar as zonas de riscos para moradias. Fica evidente a relação 
com da segregação socioespacial com percepção de riscos e desastres socioambientais, propondo formas de prevenção a partir das perspectivas do 
conceito de cidades sustentáveis e resilientes. Sendo interessante, que o(a) estudante possa identificar, analisar, selecionar e estimar a população 
vulnerável por exposição aos perigos originários de fenômenos naturais e induzidos pela ação humana, nas cidades latino-americanas; e inclusive 
ampliar as suas pesquisas e investigação sobre os fenômenos geodinâmicos existentes nas Américas e seu potencial na geração de risco de desastres. 
Nesse momento, o(a)s estudantes podem elaborar mapas de percepção de riscos ambientais (envolvendo aspectos das vulnerabilidades e perigos do 
lugar), se apropriando da cartografia social. De modo, será possível identificar e relacionar os fundamentos da cidadania e da democracia, do 
presente e do passado, aos valores éticos e morais na vida cotidiana nos espaços urbanos no contexto da América Latina, além de identificar situações 
nas quais os direitos básicos dos cidadãos não são usufruídos por todos os segmentos da sociedade nos espaços urbanos, aplicando os fundamentos 
defendidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. O uso de fotografias, imagens de satélite, vídeos, desenhos, representações cartográficas, 
textos, gráficos entre outros são recursos importantes para apoiar o desenvolvimento desta habilidade.  A habilidade possui interface com os temas 
transversais Educação em Direitos Humanos, Educação Ambiental e Sustentabilidade e Educação em Redução de Risco e Desastre (RRD) e com o 
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11 que visa tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. 
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Formas de 
representação 
e pensamento 
espacial

8º 

(EF08GE18A) Elaborar mapas ou outras formas de 
representação cartográfica para analisar as redes e as 
dinâmicas urbanas e rurais, ordenamento territorial, 
contextos culturais, modo de vida e usos e ocupação do 
solo, na América e na África. 

Cartografia: 
anamorfose, croquis 
e mapas temáticos 
da América e África

Esta habilidade (EF08GE18A) consiste em produzir mapas ou outras representações cartográfica que apresentem as dinâmicas do 
campo e da cidade e que permitam aos estudantes analisarem as redes e o ordenamento territorial de uso e ocupação do solo na 
América e África. Sugere-se a linguagem cartográfica como base para obtenção de informações pelo(a)s estudantes, ainda, como meio 
de expressão das investigações sobre os temas propostos de ordenamento territorial da América e África. A habilidade possui interface 
com os temas transversais Educação em Direitos Humanos, Educação Ambiental e Sustentabilidade e Educação em Redução de Risco e 
Desastre (RRD). O uso de fotografias, imagens de satélite, vídeos, desenhos, textos, gráficos entre outros são recursos importantes 
para apoiar o desenvolvimento desta habilidade. 
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Formas de 
representação 
e pensamento 
espacial

8º 

(EF08GE19A) Interpretar cartogramas, mapas 
esquemáticos (croquis) e anamorfoses geográficas 
com informações geográficas acerca da América e da 
África. 

Cartografia: 
anamorfose, croquis 
e mapas temáticos 
da América e África

Esta habilidade (EF08GE19A) possui relação direta com a (EF08GE18). A aprendizagem sobre anamorfose geográfica ou cartográfica 
pode ser compreendida como uma forma de representação do espaço geográfico em que há a distorção da proporcionalidade entre os 
territórios para adequá-los aos dados quantitativos que norteiam o mapa. O cartograma é uma modalidade específica, dentro da 
cartografia, que consiste em representar um território indicando de maneira proporcional os valores de determinado fenômeno. Espera-
se que o(a)s estudantes possam compreender as diferentes informações geográficas da América e da África a partir de cartogramas 
que considerem, por exemplo: produção de petróleo, importação e exportação e anamorfoses que trabalhe com a população urbana e 
rural na América e na África. É importante destacar que no desenvolvimento desta habilidade os conhecimentos sobre a visualização, 
interpretação e comparação de formas de representação cartográfica de fenômenos quantitativos e ordenados na escala global e a 
identificação de anamorfoses geográficas para analisar diferentes fenômenos serão aprofundados. A habilidade possui interface com o 
tema transversal Educação Ambiental e Sustentabilidade. O uso de fotografias, imagens de satélite e áereas, desenhos, textos, gráficos 
entre outros são recursos importantes para apoiar o desenvolvimento desta habilidade. 
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Natureza, 
ambientes e 
qualidade de 
vida

8º 

(EF08GE20A) Analisar características de países e 
grupos de países da América e da África no que se 
refere aos aspectos populacionais, urbanos, políticos e 
econômicos, e discutir as desigualdades sociais e 
econômicas e as pressões sobre a natureza e suas 
riquezas (sua apropriação e valoração na produção e 
circulação), o que resulta na espoliação desses povos.

Identidades e 
interculturalidades 
regionais: Estados 
Unidos da América, 
América espanhola 
e portuguesa e 
África

Esta habilidade (EF08GE20A) consiste em comparar os aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos dos países da América 
e da África para compreender e avaliar criticamente as desigualdades sociais e econômicas e a situação de produção e circulação de 
produtos e economia. Espera-se que o(a) estudante possa refletir e debater sobre as questões de desigualdade dos povos nesses 
países. Pode-se incluir a situação dos países da América e da África. A América é o continente com maior extensäo latitudinal, com a 
segunda maior área e o terceiro quantitativo populacional mais numeroso. É o continente com maior extensão no sentido norte-sul, 
sendo único a ocupar todas as faixas climáticas do planeta também pelos dois trópicos (Cancer e Capricórnio). Pode-se apresentar, os 
aspectos populacionais da América, as suas divisões regionais, colonização, ocupação e economia, e os aspectos físicos do continente. 
A África é o segundo maior quantitativo populacional e o terceiro maior continente do mundo, e o único situado em todos os 
hemisférios da terra: norte, sul, leste e oeste. Para que os estudantes possam analisar o papel da África hoje, é necessário apresentar a 
divisão regional da África com suas particularidades, especificidades, regionalidades e contrastes. A África é um continente conhecido 
pela sua pobreza, mas rico em riquezas naturais e ainda conserva graves problemas sociais, como a desnutrição, o analfabetismo e a 
mortalidade infantil. O uso de fotografias, imagens de satélite, vídeos, desenhos, textos, gráficos entre outros são recursos importantes 
para apoiar o desenvolvimento desta habilidade. A habilidade possui interface com os temas transversais Educação em Direitos 
Humanos, Educação Ambiental e Sustentabilidade e Educação em Redução de Risco e Desastre (RRD) e com o Objetivo de 
Desenvolvimento Sustentável 11 que visa tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis 
e ODS 15 que visa proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as 
florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade.  A habilidade pode ser 
associada às competências específicas de Ciências Humanas 01, 02, 03, 04, 05 e 06 e com as competências específicas de Geografia 
01, 03, 04, 05 e 06. 
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Natureza, 
ambientes e 
qualidade de 
vida

8º 

(EF08GE21A) Analisar o papel ambiental e territorial 
da Antártica no contexto geopolítico, sua relevância 
para os países da América do Sul e seu valor como 
área destinada à pesquisa e à compreensão do 
ambiente global.

Identidades e 
interculturalidades 
regionais: Estados 
Unidos da América, 
América espanhola 
e portuguesa e 
África

Esta habilidade (EF08GE21A) diz respeito a refletir sobre a importância da Antártica no contexto geopolítico, ressaltando a relevância 
dos países da América do Sul juntamente com a Antártica, nas pesquisas sobre o ambiente global. Espera-se que o(a) estudante possa 
compreender a importância desse continente, que corresponde a aproximadamente 70% das reservas de água doce da Terra. Além 
dessa disponibilidade de água doce, a preservação dessa região é fundamental tanto para a manutenção da vida de espécies que 
habitam os oceanos quanto para manter o nivel dos oceanos. Deve-se considerar que a Antártica é uma região com características 
peculiares, desempenhando papel fundamental para o equilíbrio ambiental do planeta. Ao estudar esse continente, é importante a 
utilização do mapa-mundi. O(a)s estudantes devem refletir sobre o fato de que as geleiras da Antártida correspondem a uma porção 
exponencial das reservas de água doce do planeta, além de sua importância para a vida de espécies que habitam os oceanos. A 
habilidade possui interface com os temas transversais Educação Ambiental e Sustentabilidade e Educação em Redução de Risco e 
Desastre (RRD). O uso de fotografias, vídeos, imagens de satélite, desenhos, textos, gráficos entre outros são recursos importantes 
para apoiar o desenvolvimento desta habilidade. 
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Natureza, 
ambientes e 
qualidade de 
vida

8º 

(EF08GE22A)  Identificar os principais recursos 
naturais dos países da América Latina, analisando seu 
uso para a produção de matéria-prima e energia, a  
relevância para a cooperação entre os países do 
Mercosul, compararando dados e informações 
geográficas relevantes acerca das diferentes fontes de 
energia
(EF08GE22B) Analisar relações conflituosas no mundo 
em razão de interesses contraditórios entre produtores 
e usuários das formas de energia e recursos naturais, 
selecionando argumentos com vistas a identificar 
áreas do planeta suscetíveis a danos ambientais 
decorrentes da extração e do uso de fontes 
energéticas. 

Diversidade 
ambiental e as 
transformações nas 
paisagens na 
América Latina

As habilidades (EF08GE22A)  e (EF08GE22B)  consistem em compreender e reconhecer que a economia dos países da América Latina 
tem suas principais atividades produtoras voltadas para o setor primário, que corresponde à produção de produtos agropecuários, 
extração vegetal, animal e mineral. E importante entender os recursos naturais renováveis e a capacidade de produção de energia 
energia hidrelétrica, solar, eólica, geotérmica, maremotriz, biocombustíveis) dos países da América Latina, assim como relacionar a 
produção de matéria-prima, uso e cooperação entre os países do MERCOSUL e outros blocos regionais. É importante considerar que o 
território americano é rico em recursos naturais vegetais, animais e minerais, e essa diversidade é explorada de várias maneiras. O(a)s 
estudantes devem, assim, conhecer as características dos países da América Latina para analisar se há uma rede de cooperação no que 
se refere à produção de energia e uso de matérias-primas. Nessa perspectiva, considera-se a identificação dos tipos de fontes de 
energia, analisando desequilíbrios na produção e no uso das diversas formas de energia no mundo; a extração de informações de 
diferentes fontes para exemplificar e explicar formas de utilização e consequências do uso indiscriminado das distintas fontes de 
energia, e analisar dados em diversas fontes que digam respeito às consequências ambientais da atividade energética global e no 
Brasil. A habilidade possui interface com o componente de Ciências e com os temas transversais Educação Ambiental e 
Sustentabilidade e Educação em Redução de Risco e Desastre (RRD) e com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 12 que visa 
assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis e o ODS 13 que visa tomar medidas urgentes para combater a mudança 
climática e seus impactos. O uso de fotografias, imagens de satélite e áereas, desenhos, textos, gráficos entre outros são recursos 
importantes para apoiar o desenvolvimento desta habilidade. 
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Natureza, 
ambientes e 
qualidade de 
vida

8º 

(EF08GE23A) Identificar as diferentes paisagens e 
relacioná-las aos modos de viver de diferentes povos 
na América e na África, valorizando identidades e 
interculturalidades regionais.

Diversidade 
ambiental e as 
transformações nas 
paisagens na 
América Latina

Esta habilidade (EF08GE23A)  consiste em reconhecer paisagens da América Latina e relacionar essas paisagens aos seus povos e 
lugares, principalmente utilizando a linguagem cartográfica. São características das paisagens naturais a localização, o clima, o relevo 
e a vegetação. O(a) estudante amplia o estudo sobre as diferentes paisagens existentes na América Latina, percebendo a diversidade: 
cadeia de montanhas (Cordilheira dos Andes), florestas tropicais (Amazônia), pradarias, desertos do Atacama. É possivel incluir as 
características das paisagens das regiões da América Latina e associá-las aos diferentes povos e lugares: povos atacamenhos, as 
diversas etnias e tribos indígenas das florestas tropicais entre outros. A habilidade possui interface com os temas transversais  
Educação Ambiental e Sustentabilidade e Educação em Redução de Risco e Desastre (RRD). O uso de fotografias, imagens de satélite, 
vídeos, desenhos, textos, gráficos entre outros são recursos importantes para apoiar o desenvolvimento desta habilidade. 
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Natureza, 
ambientes e 
qualidade de 
vida

8º 

(EF08GE24)  Analisar as principais características 
produtivas dos países latino-americanos, 
estabelecendo comparações entre a exploração 
mineral na Venezuela; agricultura de alta 
especialização e exploração mineira no Chile; circuito 
da carne nos pampas argentinos e no Brasil; circuito da 
cana-de-açúcar em Cuba; polígono industrial do 
sudeste brasileiro e plantações de soja no centro-
oeste; maquiladoras mexicanas, entre outros.

Diversidade 
ambiental e as 
transformações nas 
paisagens na 
América Latina

Esta habilidade (EF08GE24) diz respeito a reconhecer e avaliar criticamente as características produtivas dos países latino-americanos. 
Como América Latina, entende-se o conjunto de países marcados pela herança colonial ibérica. Esses países possuem algumas 
condições comuns, como o fato de terem sido colonizados por países latinos. Considerando que os estudantes já estudaram os países 
latino-americanos nas habilidades anteriores, neste momento, espera-se que possam fazer essa análise mais específica. É importante 
considerar a relação entre as escolhas produtivas dos diferentes países latino-americanos e a condição socioeconômica da população, 
considerando as características produtivas diante das necessidades do mercado interno dos países, as condições de trabalho e a 
distribuição de renda. O uso de fotografias, vídeos, imagens de satélite, desenhos, textos, gráficos entre outros são recursos 
importantes para apoiar o desenvolvimento desta habilidade. A habilidade possui interface com os temas transversais Educação em 
Direitos Humanos, Educação Ambiental e Sustentabilidade e Educação em Redução de Risco e Desastre (RRD) e com o Objetivo de 
Desenvolvimento Sustentável 12 que visa assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis e o ODS 13 que visa tomar 
medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos. A habilidade pode ser associada às competências específicas 
de Ciências Humanas 02, 03, 04 e 06 e com as competências específicas de Geografia 01, 03, 04 e 06. 
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1

O sujeito e seu 
lugar no 
mundo

9º 

(EF09GE01A) Analisar criticamente de que forma a
hegemonia europeia foi exercida em várias regiões do
planeta, notadamente em situações de conflitos,
intervenções militares e/ou influência cultural, em
diferentes tempos e lugares.

A hegemonia 
europeia na 
economia, na 
política e na cultura

Esta habilidade (EF09GE01A) diz respeito a compreender e avaliar criticamente a hegemonia europeia. O continente europeu teve 
papel preponderante na organização do mundo contemporâneo, com relevante atuação na Guerra Fria e nos momentos posteriores. 
Espera-se que os estudantes possam analisar ações a reestruturação da economia global após os anos 1980, os diferentes processos de 
produção e da organização da economia atual (que inclui a formação de blocos econômicos. Espera-se que o estudante reconheça o 
percurso do continente europeu diante das adversidades de conflitos, guerras e disputas e sua influência cultural. Pode-se incluir o 
histórico de formação e consolidação do mapa da Europa pós Segunda Guerra Mundial, que auxilia a compreender o panorama atual, 
para analisar a hegemonia que a Europa exerce em outras regiões do mundo. É importante introduzir a formação e a organização da 
economia global a partir do continente europeu para que os alunos possam conhecer o percurso de consolidação da hegemonia e a 
formação da União Europeia. O uso de fotografias, imagens de satélite e áereas, desenhos, representações cartográficas, textos, 
gráficos entre outros são recursos importantes para apoiar o desenvolvimento desta habilidade. A habilidade possui interface com o 
tema transversal Educação em Direitos Humanos, assim como o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16 que por meio de metas 
visa promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e 
construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. A habilidade está associada com a competência específica 
de Ciências Humanas 01, 02, 05 e 06 e com as competências específicas de Geografia 02, 03, 04 e 05. 

2

O sujeito e seu 
lugar no 
mundo

9º 

(EF09GE02A) Analisar a atuação das corporações
internacionais e das organizações econômicas
mundiais, em diferentes regiões, discutindo as
influências na vida da população em relação ao
consumo, cultura, mobilidade entre outros. 

Corporações e 
organismos 
internacionais

Nesta habilidade (EF09GE02A), espera-se que os estudantes possam compreender e avaliar criticamente a atuação das corporações 
internacionais e das organizações econômicas mundiais na vida da população. As organizações internacionais são órgãos multilaterais 
responsáveis pela integração, inter-relação e acordos envolvendo diversos países. Pode-se incluir a aprendizagem do escopo e rede de 
atuação das corporações e organizaçöes internacionais. Além disso, o estudante deve compreender que as organizações internacionais 
surgiram, em sua maioria, na segunda metade do século XX, e se consolidaram como importantes atores no cenário internacional de 
integração geoeconômica global com a missão de estabelecer um ordenamento das relações intranacionais de poder e influência 
política. O uso de fotografias, imagens de satélite e áereas, desenhos representações cartográficas, textos, gráficos entre outros são 
recursos importantes para apoiar o desenvolvimento desta habilidade. A habilidade possui interface com o tema transversal Educação 
em Direitos Humanos, Educação Ambiental e Sustentabilidade e Educação em Redução de Riscos e Desastres (RRD), assim como o 
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16 que por meio de metas visa promover sociedades pacíficas e inclusivas para o 
desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em 
todos os níveis e o ODS 17 que visa fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento 
sustentável. A habilidade está associada com a competência específica de Ciências Humanas 01, 02, 05, 06 e 07 e com as competências 
específicas de Geografia 02, 03, 04 e 05. 



UNIDADES 
TEMÁTICAS ANO HABILIDADES CURRÍCULO V1

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

3

O sujeito e seu 
lugar no 
mundo 9º 

(EF09GE03A) Identificar diferentes manifestações
culturais de minorias étnicas como forma de
compreender a multiplicidade cultural na escala
mundial, defendendo o princípio do respeito às
diferenças.
(EF09GE03B) Explicar as diferenças e as relações entre
o local e o global, discutindo a pluralidade de sujeitos e 
lugares que constituem o mundo.

As manifestações 
culturais na 
formação 
populacional

Nestas habilidades (EF09GE03A)  e (EF09GE03B) , espera-se que os estudantes possam conhecer os diferentes grupos sociais e as 
manifestações culturais de cada um, a fim de reconhecer a multiplicidade cultural desses grupos em escala mundial. Grupos étnicos, 
raciais e culturais cujos membros podem vir a sofrer qualquer tipo de discriminação são chamados de minorias. O termo "minoria" está 
associado a fatores sociais e não ao número de pessoas que constitui um segmento da sociedade.  Tendo como reterência a busca pela 
hegemonia do poder por potências europeias, desenvolvida nas habilidades anteriores, é possivel questionar situações socioespaciais 
relacionadas, por exemplo, aos atuais fluxos migratórios, para que os estudantes identifiquem as diferenças entre os grupos existentes, 
com manifestações culturais distintas e minorias étnicas. Há muitos grupos sociais minoritários, que podem ser étnicos, religiosos, 
sexuais, poliíticos etc. Muitas minorias sofrem exclusão social, desigualdade, preconceito e discriminação e tais desigualdades sociais 
podem causar hostilidades entre setores de uma sociedade. O uso de fotografias, imagens de satélite e áereas, desenhos, 
representações cartográficas, textos, gráficos entre outros são recursos importantes para apoiar o desenvolvimento desta 
habilidade.Esta habilidade é uma oportunidade de compreender a multiplicidade cultural na escala mundial e defender o principio do 
respeito às diferenças. Ela favorece o desenvolvimento das competências gerais 3, 9 e 10 da BNCC relacionadas respectivamente à 
empatia, à cooperacão e à responsabilidade e cidadania, e também as competências específicas de Ciências Humanas 01 e 06 e com as 
competências específicas de Geografia 03 e 06. A habilidade possui interface com o tema transversal Educação em Direitos Humanos , 
assim como o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16 que por meio de metas visa promover sociedades pacíficas e inclusivas para 
o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em 
todos os níveis. 

4

O sujeito e seu 
lugar no 
mundo 9º 

(EF09GE04A) Relacionar diferenças de paisagens aos
modos de viver de diferentes povos na Europa, Ásia e
Oceania, discutindo as identidades e
interculturalidades regionais.

As manifestações 
culturais na 
formação 
populacional

Esta habilidade (EF09GE04A)  diz respeito a associar as diferenças de vida dos distintos povos na Europa, na Asia e na Oceania. Um 
grupo étnico é uma categoria social de pessoas que têm a mesma ancestralidade e cultura: lingua normas, práticas, valores, história 
etc. Os grupos étnicos possuem uma identidade, sentimento de pertencer a algum subgrupo e se diferenciam de outros subgrupos 
pelos distintos valores, crenças e comportamentos. É possível apresentar as matrizes dos grupos sociais da Europa, Ásia e Oceania para 
que os estudantes possam relacionar as diferenças de paisagens e modos de viver desses ovos. A Europa é marcada por territórios 
independentes, fruto das relações históricas de disputas de poder. A população europeia é constituída por diversos grupos étnicos, com 
destaque para anglo-saxões, escandinavos, eslavos, germânicos e latinos. A Europa possui mais de 50 paises, sendo que dois deles 
também fazem parte da Ásia: A Turquia e a Rússia. Essa grande concentração de pequenos territórios na Europa e na Ásia explica-se 
pelas disputas de independência e ampliação de território. Essa luta, vale lembrar, ainda está presente em muitos locais, com destaque 
para a Espanha, onde catalães, bascos, navarros e outros povos buscam pela formação de seus próprios paises. Para relacionar as 
diferenças, pode-se incluir o trabalho cartográfico para espacializar os diferentes povos em diferentes paisagens e regiões da Europa, 
Ásia e Oceania.O uso de fotografias, imagens de satélite e áereas, desenhos, representações cartográficas, textos, gráficos entre 
outros são recursos importantes para apoiar o desenvolvimento desta habilidade. Ela favorece o desenvolvimento das competências 
específicas de Ciências Humanas 01 e 06 e com as competências específicas de Geografia 03 e 06. A habilidade possui interface com o 
tema transversal Educação em Direitos Humanos, assim com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16 que por meio de metas 
visa promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e 
construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. 



UNIDADES 
TEMÁTICAS ANO HABILIDADES CURRÍCULO V1

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

5
Conexões e 
escalas 9º 

(EF09GE05A) Analisar fatos e situações referentes à
integração econômica, política e cultural, comparando
os processos de globalização e mundialização.

Integração mundial 
e suas 
interpretações: 
globalização e 
mundialização

Esta habilidade (EF09GE05A) consiste em conhecer e avaliar criticamente os aspectos da Nova Ordem Mundial e suas consequências 
no mundo, além de identificar as diferenças e semelhanças entre suas interpretações distintas. Para fazer essa análise, é importante 
que os estudantes reconheçam as características do meio técnico-científico-informacional. E preciso compreender que a globalização é 
o ápice do capitalismo e de um processo de internacionalização do mundo. Os fatores que levaram a esse processo de globalização são: 
a unicidade da técnica, a convergência dos momentos, o conhecimento do planeta e a mais-valia globalizada. Pode-se considerar a 
apresentação sobre as características da Nova Ordem Mundial, pós Guerra Fria, e as transformações geopolíticas no leste europeu. 
Para que os estudantes possam analisar as situações atuais, é importante incluir os conflitos de caráter étnico e separatista e, 
principalmente, a questão sobre a Europa na globalização econômica, frente às políticas neoliberais. Considerando que os estudantes já 
estudaram as organizações econômicas internacionais na habilidade (EF08GE11), é importante retomar o papel dessas organizações e 
corporações no contexto globalizado. A Nova Ordem Mundial corresponde ao surgimento de duas potências mundiais: de um lado, os 
Estados Unidos (capitalista) e, do outro, a União Soviética (socialista), consolidando, assim, o mundo Bipolar. Após conhecer os 
aspectos da Nova Ordem Mundial, os alunos devem compreender os fatos e os arranjos da consolidação mundial (econômica, política e 
cultural) para poder comparar as mudanças que ocorrem no mundo por contemporâneo. O uso de fotografias, imagens de satélite e 
áereas, desenhos representações cartográficas, textos, gráficos entre outros são recursos importantes para apoiar o desenvolvimento 
desta habilidade. A habilidade possui interface com o tema transversal Educação em Direitos Humanos e com o Objetivo de 
Desenvolvimento Sustentável 16 que por meio de metas visa promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento 
sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. A 
habilidade está associada com a competência específica de Ciências Humanas 01, 02, 05 e 06 e com as competências específicas de 
Geografia 02, 03, 04 e 05. 

6
Conexões e 
escalas 9º 

(EF09GE06A) Associar o critério de divisão do mundo
em Ocidente e Oriente com o sistema colonial
implantado pelas potências europeias, analisando as
consequências para diferentes países .

Integração mundial 
e suas 
interpretações: 
globalização e 
mundialização

Nesta habilidade (EF09GE06A) para associar a divisão do mundo em ocidente e oriente, é necessário considerar não apenas a divisão 
geográfica, mas também de religião, valores e cultura. O(a) estudante deve compreender que o colonialismo consistia em um sistema 
bipolar, onde o pólo colonizador era a Metrópole e o pólo colonizado, as Colônias. As origens, as estruturas econômicas, sociais, 
politicas e ideológicas e o significado das formações coloniais foram condicionados pelos interesses e ações de suas Metrópoles. Essas 
são questões que orientam o desenvolvimento desta habilidade, que pode ser iniciada pelo resgate da história e da divisão do mundo a 
partir do colonialismo: pólo colonizador (a Metrópole) e pólo colonizado (a Colônia). Tendo a Europa como centro, o sentido de oriente e 
ocidente desloca-se da divisão original do tratado de Greenwich. A divisão do mundo em dois pólos tem sua origem nas estruturas 
econômicas, sociais, políticas e ideológicas. Há, aqui, oportunidade para o trabalho interdisciplinar com as habilidades (EFO9LI1) 
Inglesa, e (EFO9HI14), da História, associadas a caracterização e discussão do processo de colonização em diferentes partes do mundo 
e suas implicações. A habilidade possui interface com o tema transversal Educação em Direitos Humanos e com o Objetivo de 
Desenvolvimento Sustentável 16 que por meio de metas visa promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento 
sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. O 
uso de fotografias, imagens de satélite e áereas, desenhos representações cartográficas, textos, gráficos entre outros são recursos 
importantes para apoiar o desenvolvimento desta habilidade. 
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7
Conexões e 
escalas 9º 

(EF09GE07A) Identificar os componentes físico-
naturais da Eurásia e os determinantes histórico-
geográficos de sua divisão em Europa e Ásia,
analisando as diferentes formas de regionalização.

Integração mundial 
e suas 
interpretações: 
globalização e 
mundialização

Esta habilidade (EF09GE07A) diz respeito a observar, compreender e aferir que a Eurásia e o conjunto de paises que formam a Europa e 
a Asia. Pode ser considerada como um continente, ou mesmo um supercontinente, composto pelos continentes europeu e asiático, 
separados pela cordilheira dos Montes Urais localizado na Rússia. Para analisar o quadro físico da Eurásia, é necessário comparar as 
diversas paisagens naturais que se estabelecem ao longo do continente europeu e conhecer os significados dos acidentes geográficos 
que ocorrem no litoral, além de caracterizar o relevo, a hidrografia, o clima e a vegetação presentes na Eurásia. É importante 
apresentar primeiramente o conceito de Eurásia. No mundo, existem dois continentes que estão ligados geograficamente a Europa e a 
Asia e há um termo usado para se referir a essa grande massa continental: a Eurásia. Nesta habilidade, deverá ser apresentado o 
quadro fisico-natural da Eurásia para que os estudantes possam conhecer, distinguir, caracterizar e comparar os componentes- relevo, 
hidrografia, clima, vegetação,  dessa extensa área para poder analisar os determinantes das divisões e regionalizações. O uso de 
fotografias, imagens de satélite e áereas, desenhos, representações cartográficas, textos, gráficos entre outros são recursos 
importantes para apoiar o desenvolvimento desta habilidade. A habilidade está associada com a competência específica de Ciências 
Humanas 02, 05 e 07 e com as competências específicas de Geografia 02, 03, 04, 05 e 07. 

8

Conexões e 
escalas

9º 

(EF09GE08A) Analisar transformações territoriais,
considerando o movimento de fronteiras, tensões,
conflitos e múltiplas regionalidades na Europa, na Ásia
e na Oceania.

Integração mundial 
e suas 
interpretações: 
globalização e 
mundialização

Nesta habilidade (EF09GE08A), espera-se apresentar a natureza das tensões e conflitos na Europa, na Ásia e na Oceania para que os 
estudantes possam compreender e avaliar criticamente as transformações territoriais nesses locais. Em todos os continentes, é 
possível identificar focos de tensão que colocam em risco a paz daqueles que ali vivem. As divergências estão ligadas às questões 
religiosas, econômicas, territoriais e étnicas, e os conflitos, movimentos de fronteiras e as tensões regionais acabam transformando os 
territórios. Pode-se apresentar o conceito de que no mundo existem regiöes que vivem intensos conflitos oriundos de vários motivos, 
como luta por territórios, pela independencia, por questões religiosas, recursos minerais, entre outros. Pode-se, então, apresentar os 
principais conflitos que impactam o uso do território na Europa, Ásia e Oceania: os fluxos de refugiados, as migrações por melhores 
condiçčes de vida e por trabalho, a questão do povo Basco localizado na Espanha e na França, as tensões nas fronteiras entre os países 
da Europa e da Ásia, os confitos do povo curdo, na península balcânica e os conflitos armados entre palestinos e israelenses. É 
importante reconhecer que as divergências estão ligadas às questões religiosas, econômicas, territoriais, étnicas e ambientais. A 
habilidade possui interface com o tema transversal Educação em Direitos Humanos e Educação em Redução de Riscos e Desastres 
(RRD), assim como o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16 que por meio de metas visa promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis 
e inclusivas em todos os níveis. O uso de fotografias, imagens de satélite e áereas, desenhos representações cartográficas, textos, 
gráficos entre outros são recursos importantes para apoiar o desenvolvimento desta habilidade. 

9
Conexões e 
escalas 9º 

(EF09GE09A) Analisar características de países e
grupos de países europeus, asiáticos e da Oceania em
seus aspectos populacionais, urbanos, políticos e
econômicos, e discutir suas desigualdades sociais e
econômicas e pressões sobre seus ambientes físico-
naturais.
(EF09GE09B) Relacionar as diversas formas de
ocupação do solo com as condições de vulnerabilidade
e resiliência aos desastres sociambientais, em
localidades da Europa, da Ásia e da Oceania.

Integração mundial 
e suas 
interpretações: 
globalização e 
mundialização

Considerando o desenvolvimento da habilidade (EF09GE08), espera-se que estudantes possam identificar e avaliar criticamente as 
características dos países europeus, asiáticos e da oceania sobre as questões sociais, políticas e econômicas. Deve-se, ainda, 
compreender os fatores desses países no que se refere à situação urbana e rural, características da população, aspectos do 
desenvolvimento econômico e também as marcas da desigualdade socioespacial presente nessas regiões. É importante considerar o 
conjunto de temas reunidos nesta habilidade e recomenda-se explorar: aspectos populacionais, econômicos, situação de vida e 
moradia, produção agricola, industrial, distribuição de renda e desigualdades e a relação da população com o uso da natureza, no 
conjunto de paises da Europa, Ásia e Oceania. Ao analisá-los, os estudantes deverão, compreender a situação atual dessas regiões e 
comparar as características dos grupos de países. Deve-se, ainda, refletir sobre as condições de vida da população e a desigual 
distribuição de riqueza no mundo. O uso de fotografias, imagens de satélite e áereas, desenhos representações cartográficas, textos, 
gráficos entre outros são recursos importantes para apoiar o desenvolvimento desta habilidade. 



UNIDADES 
TEMÁTICAS ANO HABILIDADES CURRÍCULO V1

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

10
Mundo do 
trabalho 9º 

(EF09GE10A) Analisar os impactos do processo de 
industrialização na produção e circulação de produtos e 
culturas na Europa, na Ásia e na Oceania.
(EF09GE10B) Identificar o papel dos setores primário, 
secundário e terciário na economia da Europa, Ásia e 
Oceania, compreendendo a importância da tecnologia 
para o desenvolvimento econômico dos países 
europeus e asiáticos e relacionando a estrutura 
econômica ao desenvolvimento regional da Ásia e o 
perfil produtivo dos Tigres Asiáticos no contexto global.

Transformações do 
espaço na sociedade 
urbano-industrial

Estas habilidades dizem respeito a identificar, compreender e avaliar criticamente o impacto do processo de industrialização na Europa, 
na Ásia e na Oceania. É importante considerar que, nesta habilidade, trata-se de entender a produção, a circulação e o consumo em 
uma perspectiva territorial integrada entre os paises da Europa, Ásia e Oceania. Deve-se levar os estudantes a perceber que o 
desenvolvimento do capitalismo industrial na Europa, inicialmente na Inglaterra, gerou transformações intensas, que passaram a 
ocorrer de modo mais amplo no espaço geográfico, incluindo o aumento da exploração de recursos naturais, com o uso cada vez maior 
de máquinas. Pode-se, ainda, analisar os impactos da produção e conhecer as caracteristicas da produção, industrialização, circulação e 
consumo da atualidade entre os países da Europa, na Ásia e na Oceania. O uso de fotografias, imagens de satélite e áereas, desenhos, 
representações cartográficas, textos, gráficos entre outros são recursos importantes para apoiar o desenvolvimento desta habilidade.  A 
habilidade possui interface com o tema transversal Educação em Direitos Humanos, Educação Ambiental e Sustentabilidade e Educação 
em Redução de Riscos e Desastres (RRD), com Objetivo de Desenvolvimento 11 que visa tornar as cidades e os assentamentos 
humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis, o ODS 12 que visa assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis e 
o ODS 16 que por meio de metas visa promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o 
acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. A habilidade está associada 
com a competência específica de Ciências Humanas 01, 02, 05, 06 e 07 e com as competências específicas de Geografia 02, 03, 04 e 
05. 

11
Mundo do 
trabalho 9º 

(EF09GE11A) Relacionar as mudanças técnicas e 
científicas decorrentes do processo de industrialização 
com as transformações no trabalho, em diferentes 
regiões do mundo, analisando as potencialidades e 
fragilidades desse processo no território brasileiro. 

Transformações do 
espaço na sociedade 
urbano-industrial

Deve-se considerar que o desenvolvimento desta habilidade (EF09GE11A) permite aos estudantes comparar a concepção de trabalho 
nas diversas épocas e nas distintas regiões do mundo. Quais são as características do mundo do trabalho na atualidade? É importante 
que os estudantes reconheçam que a inovação tecnológica e comunicacional impõe mudanças e transformações não só nas atividades, 
mas, sobretudo, nas relações trabalhistas. Para tanto, é necessário identificar a especificidade do trabalho na sociedade capitalista, o 
modo de produção flexível e os diferentes perfis de profissionais. A habilidade favorece também a discussão sobre o trabalho atual e 
suas diversas modalidades, fazendo com que o aluno seja capaz de compreender a importância do trabalho na sociedade e suas 
diferentes formas de organização, bem como refletir sobre as relações de trabalho na sociedade capitalista e sobre sua própria 
condição nessas relações. O uso de fotografias, imagens de satélite e áereas, desenhos representações cartográficas, textos, gráficos 
entre outros são recursos importantes para apoiar o desenvolvimento desta habilidade. A habilidade possui interface com o tema 
transversal Educação em Direitos Humanos, Educação Ambiental e Sustentabilidade e o com Objetivo de Desenvolvimento 11 que visa 
tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis, o ODS 12 que visa assegurar padrões de 
produção e de consumo sustentáveis e o ODS 16 que por meio de metas visa promover sociedades pacíficas e inclusivas para o 
desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em 
todos os níveis. A habilidade está associada com a competência específica de Ciências Humanas 02, 05 e 07 e com as competências 
específicas de Geografia 02, 03, 04, 05 e 07. 
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12
Mundo do 
trabalho 9º 

(EF09GE12A) Relacionar o processo de urbanização às 
transformações da produção agropecuária, à expansão 
do desemprego estrutural e ao papel crescente do 
capital financeiro em diferentes países, com destaque 
para o Brasil.
(EF09GE12B) Relacionar as mudanças ocorridas na 
técnica e na ciência para os processos de produção em 
geral e relacionar as transformações da produção 
agropecuária com o novo rural, em diferentes regiões 
do mundo, com destaque para o Brasil. 

Cadeias industriais e 
inovação no uso dos 
recursos naturais e 
matérias-primas

Estas habilidades se referem a associação de questões atuais que configuram a produção agropecuária no Brasil e no mundo: o 
crescimento das cidades e da vida urbana, a informatização da produção agropecuária, avanço do agronegócio, a diminuição dos 
empregos no campo, os avanços e as transformações das indústrias associados ao capital financeiro e internacional. Deve-se conectar 
esses elementos também à expansão do desemprego estrutural no mundo e, especialmente, no Brasil, com a extinção de postos de 
trabalhos a partir da automação de algumas atividades. Deve-se considerar que os estudantes iniciaram a compreensão sobre as novas 
características do mundo do trabalho na habilidade (EF09GE11). Pode-se apresentar aos estudantes o campo tecnológico que temos na 
atualidade e que opera a partir dos avanços tecnológicos com cada vez menos trabalhadores. É importante que eles relacionem o 
crescimento urbano e as inovações tecnológicas com o aumento da produção agropecuária, o aumento do desemprego e a extinção de 
postos de trabalho, e identifiquem o papel do capital financeiro na produção e na circulação. O uso de fotografias, imagens de satélite 
e áereas, desenhos, representações cartográficas, textos, gráficos entre outros são recursos importantes para apoiar o desenvolvimento 
desta habilidade. Há, aqui, oportunidade de trabalho interdisciplinar com a habilidade (EF09HI05), da História, no que de refere a 
identificação e análise do processo de urbanização. A habilidade possui interface com o tema transversal Educação em Direitos 
Humanos, Educação Ambiental e Sustentabilidade e o com Objetivo de Desenvolvimento 11 que visa tornar as cidades e os 
assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis, o ODS 12 que visa assegurar padrões de produção e de 
consumo sustentáveis e o ODS 16 que por meio de metas visa promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento 
sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. 

13
Mundo do 
trabalho 9º 

(EF09GE13A)  Analisar a importância da produção 
agropecuária na sociedade urbano-industrial ante o 
problema da desigualdade mundial de acesso aos 
recursos alimentares e à matéria-prima.
(EF09GE13B) Debater as origens e consequências dos 
problemas da desigualdade social, da fome e da 
pobreza na sociedade urbano-industrial, considerando 
a concentração de renda, dos meios de produção, de 
acesso ao recursos naturais e da segregação 
socioespacial, em diferentes regiões do mundo. 

Cadeias industriais e 
inovação no uso dos 
recursos naturais e 
matérias-primas

Nestas habilidades, espera-se que os estudantes reconheçam que as mudanças e as transformações técnicas e científicas trouxeram ao 
mundo rural aumento significativo da produção agropecuária na sociedade urbano-industrial, mas que esse aumento de produção de 
alimentos não se traduziu em extinção da fome, redução da desigualdade social e nem no acesso aos recursos alimentares e à matéria-
prima pela população em geral. Ao analisar o problema da desigualdade mundial de acesso aos recursos alimentares, deve-se 
considerar o problema da concentração de renda e da produção como uma das causas do aumento da pobreza estrutural e da falta de 
condições dignas de vida e moradia para a população em geral. É importante considerar que a produção rural possui, na atualidade, 
características que são próprias da sociedade urbano-industrial: desenvolvimento das ciências, das técnicas, da informação e da 
comunicação. A produção agropecuária no Brasil e no mundo aumentou significativamente com o avanço tecnológico, mas, apesar de 
se produzir mais alimentos no mundo, os problemas sociais de acesso aos recursos alimentares e à matéria-prima permanecem. O 
estudo do meio técnico-cientifico-informacional e das novas configurações da produção irá permitir ao estudante desenvolver a análise 
sobre a situação da agricultura, pecuária, produção industrial e extrativista. O uso de fotografias, imagens de satélite e áereas, 
desenhos representações cartográficas, textos, gráficos entre outros são recursos importantes para apoiar o desenvolvimento desta 
habilidade. A habilidade possui interface com o tema transversal Educação em Direitos Humanos, Educação Ambiental e 
Sustentabilidade e o com Objetivo de Desenvolvimento 11 que visa tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, 
resilientes e sustentáveis, o ODS 12 que visa assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis e o ODS 16 que por meio de 
metas visa promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e 
construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. 



UNIDADES 
TEMÁTICAS ANO HABILIDADES CURRÍCULO V1

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES
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Formas de 
representação 
e pensamento 
espacial

9º 

(EF09GE14A)Elaborar e interpretar dados e 
informações sobre diversidade, diferenças e 
desigualdades sociopolíticas e geopolíticas mundiais.
(EF09GE14B) Identificar as diferentes projeções 
cartográficas e anamorfoses de questões sociais, 
ambientais, aspectos naturais e de saúde.
(EF09GE14C) Produzir e analisar mapas temáticos de 
ocorrência de desastres socioambientais nas 
diferentes regiões do mundo.

Leitura e elaboração 
de mapas 
temáticos, croquis e 
outras formas de 
representação para 
analisar 
informações 
geográficas

Estas habilidades diz respeito a produzir e ler informações geográficas em representações cartográficas, gráficos, tabelas, esquemas e 
outras formas de representação a partir de dados sobre desigualdade social, produção agropecuária, concentração de renda etc. Deve-
se analisar mapas temáticos e anamorfoses geográficas que apresentam informações sobre diversidade, desigualdades sociopolíticas e 
geopolíticas no mundo. A partir de informações das habilidades anteriores sobre as indústrias na Europa, Ásia e Oceania (localização 
dos centros produtivos, tipo de produtos produzidos, origem e condição de trabalho da mão de obra, destino da produção), pode-se 
favorecer a compreensão acerca das desigualdades intra e intercontinentais, produzindo cartogramas que expressem o resultado das 
investigações realizadas pelos estudantes. É possível considerar, no trabalho cartográfico o uso de diferentes representações para 
distintas informações: mapa para fluxos de produção (onde se produz? onde se comercializa? onde se consome?), tabelas sobre os 
dados da produção de alimentos no Brasil e no mundo, e anamorfoses sobre a concentração de renda e produção industrial. O uso de 
fotografias, imagens de satélite e áereas, desenhos, textos, gráficos entre outros são recursos importantes para apoiar o 
desenvolvimento desta habilidade. A habilidade possui interface com o tema transversal Educação em Direitos Humanos, Educação 
Ambiental e Sustentabilidade e o com Objetivo de Desenvolvimento 11 que visa tornar as cidades e os assentamentos humanos 
inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis, o ODS 12 que visa assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis e o ODS 16 
que por meio de metas visa promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à 
justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. 
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Formas de 
representação 
e pensamento 
espacial

9º 

(EF09GE15A) Comparar e classificar diferentes regiões 
do mundo com base em informações populacionais, 
econômicas e socioambientais representadas em 
mapas temáticos e com diferentes projeções 
cartográficas.
(EF09GE15B) Identificar e compreender os fluxos 
populacionais e de capitais, por meio de produção e 
interpretação de mapas de fluxos, cartogramas, 
gráficos, tabelas, imagens e textos multimodais.

Leitura e elaboração 
de mapas 
temáticos, croquis e 
outras formas de 
representação para 
analisar 
informações 
geográficas

Estas habilidades dizem respeito a estabelecer diferenças e semelhanças entre lugares do mundo no que concerne a informações 
populacionais econômicas e socioambientais. Deve-se analisar mapas de diferentes projeções cartográficas a fim de encontrar a 
melhor para cada finalidade de representação. Pode-se apresentar as projeções cartográficas: azimutal ou plana, projeção equivalente, 
projeção equidistante, projeção afilática, entre outras. Pode-se considerar esta habilidade complementar ao desenvolvimento das 
habilidades (EF09GE08) e (EF09GE09)

16

Natureza, 
ambientes e 
qualidade de 
vida

9º 

(EF09GE16A)  Reconhecer e listar diferenças e 
semelhanças entre os diversos domínios 
morfoclimáticos e os aspectos fisico-naturais dos 
biomas existentes na Europa, Ásia e Oceania, como as 
Florestas Tropicais (Asia), as Florestas Temperadas 
(Europa), as Savanas (Oceania), Desertos (Oceania e 
Asia), entre outros, discutindo os impactos 
socioambientais decorrentes de diferentes atividades 
econômicas. 
(EF09GE16B)  Investigar os fenômenos geodinâmicos 
existentes na Europa, Ásia e Oceania e seu potencial 
na geração de risco de desastres naturais. 

Diversidade 
ambiental e as 
transformações nas 
paisagens na 
Europa, na Ásia e na 
Oceania

Estas habilidades devem considerar os domínios e biomas das regiões da Europa, Ásia e Oceania, relacionando os vários elementos que 
os compõem: vegetação, clima e relevo. Pode-se considerar o uso de mapas físicos, que auxiliam na espacialização das áreas e 
ocorrências dos dominios. Pode-se, ainda, aprofundar a habilidade ao questionar quais são as características físico-naturais dos 
domínios morfoclimáticos existentes no mundo, e pensar se há ocorrência dos mesmos domínios brasileiros nas regiões da Europa, 
Ásia e Oceania para que os estudantes reconheçam a existência das Savanas no Brasil e na Austrália, e a Floresta Tropical no Brasil e 
na India. O uso de fotografias, imagens de satélite e áereas, desenhos representações cartográficas, textos, gráficos entre outros são 
recursos importantes para apoiar o desenvolvimento desta habilidade. A habilidade possui interface com o tema transversal Educação 
Ambiental e Sustentabilidade, Educação em Redução de Riscos e Desastres (RRD) e o com Objetivo de Desenvolvimento 15 que visa 
proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a 
desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. 



UNIDADES 
TEMÁTICAS ANO HABILIDADES CURRÍCULO V1

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES
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Natureza, 
ambientes e 
qualidade de 
vida

9º 

(EF09GE17A)  Identificar e analisar as características 
físico-naturais e a forma de ocupação e usos da terra 
em diferentes regiões da Europa, da Ásia e da 
Oceania. 

Diversidade 
ambiental e as 
transformações nas 
paisagens na 
Europa, na Ásia e na 
Oceania

Esta habilidade é complementar à (EFO9GE 16), em que os estudantes conseguem identificar as características fisico-naturais das 
regiões referidas terra, a ocupação e a produção estão relacionados com as características fisico-naturais em diversas regiões da 
Europa, da Ásia e da Oceania. Considerando que as habilidades anteriores apresentaram as caracteristicas físico-naturais das regiões 
da Europa, Ásia e Oceania, esta habilidade deverá ser desenvolvida a partir da ocupação e do uso da terra. Pode-se, por exemplo, 
explicar o uso da terra na Asia e relacionar com suas caracteristicas físico-naturais: solos férteis, grande produtora de alimentos, baixa 
mecanização, agricultura concentrada nas planícies. Já na Europa, há agricultura e pecuária mecanizada, pecuária intensiva de leite etc. 
Na Oceania, o destaque é para a produção de Ovinos na Austrália. A Nova Zelândia é um país acidentado, com pequenas áreas próprias 
para o cultivo arável, por isso, o investimento é na pecuária com gado, caprinos, veados, suínos, aves e apicultura, além do cultivo de 
frutas. As plantações de uva são, atualmente, uma grande fonte de renda, com o vinho neozelandês sendo reconhecido mundialmente 
pela qualidade. A habilidade possui interface com o tema transversal Educação Ambiental e Sustentabilidade, Educação em Redução de 
Riscos e Desastres (RRD) e o com Objetivo de Desenvolvimento 15 que visa proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos 
ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e 
deter a perda de biodiversidade e o ODS 12 que visa assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis O uso de fotografias, 
imagens de satélite e áereas, desenhos representações cartográficas, textos, gráficos entre outros são recursos importantes para 
apoiar o desenvolvimento desta habilidade. 
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Natureza, 
ambientes e 
qualidade de 
vida

9º 

(EF09GE18A) Identificar e analisar as cadeias 
industriais e de inovação e as consequências dos usos 
de recursos naturais e das diferentes fontes de energia 
(tais como termoelétrica, hidrelétrica, eólica e nuclear) 
em diferentes países.
(EF09GE18B) Reconhecer, compreender e avaliar 
criticamente os usos de recursos naturais a partir das 
diferentes fontes de energia (termoelétrica, 
hidrelétrica, eólica e nuclear) em diferentes países, 
analisando os impactos e as consequências desses 
usos na produção industrial e de inovação. 

Diversidade 
ambiental e as 
transformações nas 
paisagens na 
Europa, na Ásia e na 
Oceania

Pode-se investir na compreensão entre as características dos aspectos (relevo, hidrografia e clima), a oferta de recursos naturais e 
energéticos.  É necessário reconhecer as relações entre características fisico-naturais de um país ou de um continente e as opcões de 
produção industrial. Por meio de diferentes domíinios morfoclimáticos da Europa, Ásia e Oceania, é possivel associar os componentes 
fisico-naturais à qualidade de vida da população local. É importante promover a organização de conteúdos que permitam compreender 
a questão ambiental juntamente com as cadeias produtivas e a questão dos recursos naturais. Pode-se, por exemplo, relacionar a 
ocorrência de tectonismos e vulcanismos às caracteristicas socioeconômicas e aos modos de reação dos diferentes espaços frente a 
esses fenômenos.  A habilidade possui interface com o tema transversal Educação Ambiental e Sustentabilidade, Educação em 
Redução de Riscos e Desastres (RRD) e o com Objetivo de Desenvolvimento 15 que visa proteger, recuperar e promover o uso 
sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a 
degradação da terra e deter a perda de biodiversidade e o ODS 12 que visa assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. 
O uso de fotografias, imagens de satélite e áereas, desenhos representações cartográficas, textos, gráficos entre outros são recursos 
importantes para apoiar o desenvolvimento desta habilidade. 


