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INTRODUÇÃO 
 

CARACTERIZAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR DE GEOGRAFIA 
 

Geografia, o que é 

 

Geografia é onde o rio está. 

Onde o município está.  

É para onde vem o sol. 

É para onde vai o sol. 

Este rio para onde vai? 

É divisão das águas. 

 

É  

 

É igarapé, igapó, lago, açude, mar. 

É  a medição da terra, a demarcação. 

É   É  fotografia, desenho, cor, é um mapa. 

G  Geografia é o entendimento da aldeia e do mundo. 

D  Do nosso mundo e do mundo do branco. 

É  É a cidade, o Brasil e os outros países. 

 

 

          É a história do mundo. 

          O mundo é a terra, a terra é a aldeia. 

          O rio que cai num outro rio.  

          Que cai no mar.  

          Geografia é o depois do mar... 

 

          “Professores indígenas do Acre” 

 

O ensino da Geografia deve ter como ponto de partida uma análise que conduza à explicação dos fenômenos do contexto local para o global. Enfatizando a 

influência que o global tem no local e vice-versa, mostrando que a aprendizagem é um processo pelo qual os estudantes entendem, conhecem e organizam 

informações da realidade, transformando-as em conhecimento1. 

 

Devido à tendência atual de um ensino fora da tradição conteudista, mais voltado para o desenvolvimento do aprender a aprender, aprender a fazer, aprender 

a ser, aprender a conviver, também na área da Geografia há uma valorização crescente das habilidades, valores, atitudes e competências. Assim, é 

fundamental trabalhar em sala de aula as principais questões que norteiam o século XXI: os problemas ambientais e o imperativo de uma atitude 

conservacionista e de uma abordagem holística; os problemas geopolíticos, geoeconômicos e a necessidade de um sistema internacional com menos 

                                                           
1 PITANO, S. C.; NOAL, R.E. O ensino da Geografia a partir da compreensão do contexto local e suas relações com a totalidade. Geografia Ensino e Pesquisa, vol. 19, n.1, jan./abr.2015. 



conflitos e desigualdades; as redefinições do Estado nacional e as novas relações entre o local e o global; os conflitos étnicos, culturais e de gênero, além da 

importância de aprender a conviver com os outros e com as diferenças2.   

Devido à  

Ensinar Geografia faz parte da tarefa dos docentes na escola e aprender Geografia é um caminho para a construção de elementos que permitam 

compreender a espacialidade em que vivemos. Os caminhos podem ser diversificados, mas sempre se exige ações pedagógicas que permitam que os 

processos geográficos sejam mais do que informações, mas sim um pensamento complexo para entender o mundo, sendo sujeito de sua construção. A 

Educação geográfica pode ser considerada a possibilidade para compreender os lugares e se inserir no mundo já que o exercício da cidadania exige a 

consciência da espacialidade3. 

Essa é a grande contribuição da Geografia aos alunos da Educação Básica: desenvolver o pensamento espacial estimulando o raciocínio geográfico4, que 

pode ser concebido como a capacidade de estabelecer relações espaço-temporais entre fenômenos e processos, em diferentes escalas geográficas, a fim de 

representar e interpretar o mundo em permanente transformação relacionando componentes da sociedade e da natureza5. 

Para isso, é importante propiciar ao educando uma análise do espaço geográfico, por meio da utilização de conceitos geográficos para uma compreensão e 

possível intervenção do seu espaço vivido. Pois, a partir do momento que o aluno visualiza sua inserção no contexto local conseguirá compreender o contexto 

regional, nacional e global6. Nesse sentido, a BNCC está organizada tendo como base os principais conceitos da Geografia contemporânea, diferenciados por 

níveis de complexidade. Embora o espaço seja o conceito mais amplo e complexo da Geografia, é necessário que os estudantes dominem outros conceitos 

mais operacionais e que expressam aspectos diferentes do espaço geográfico: território, lugar, região, natureza e paisagem7.  

O conceito de espaço é inseparável do conceito de tempo e ambos precisam ser pensados articuladamente como um processo. Assim como para a História, 

                                                           
2 VESENTINI, J. W. O ensino de Geografia no século XXI. Caderno Prudentino de Geografia, Presidente Prudente, SP: AGB, n. 17, p. 195, 1995 
3 ANDREIS, A. M. Ensino de geografia: fronteiras e horizontes. Porto Alegre: ComPasso Lugar Cultura - Imprensa Livre, 2012. 
4 BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Ministério da Educação. Brasília, 2017. 
5 GIROTTO, Eduardo Donizeti. Ensino de Geografia e Raciocínio Geográfico: as contribuições de Pistrak para a superação da dicotomia curricular. Revista Brasileira de Educação em 97 Geografia, 
v. 5, n. 9, p. 02, Campinas, jan./jun., 2015. 
6 DA SILVA, Maria do Socorro Ferreira; DA SILVA, Edimilson Gomes. O ensino da geografia e a construção dos conceitos Científicos geográficos. VI Colóquio-Educação e contemporaneidade. São 
Cristóvão – SE, 20 a 22 de setembro de 2012. 
7 BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Ministério da Educação. Brasília, 2017. 359p. 



o tempo é para a Geografia uma construção social, que se associa à memória e às identidades sociais dos sujeitos. Do mesmo modo, os tempos da natureza 

não podem ser ignorados, pois marcam a memória da Terra e as transformações naturais que explicam as atuais condições do meio físico natural. Assim, 

pensar a temporalidade das ações humanas e das sociedades por meio da relação tempo-espaço representa um importante e desafiador processo na 

aprendizagem de Geografia8.  

 

Para dar conta desse desafio, o componente de Geografia da BNCC foi dividido em cinco unidades temáticas comuns ao longo do Ensino Fundamental, em 

uma progressão das habilidades, a saber: o sujeito e seu lugar no mundo; conexão e escala; mundo do trabalho; formas de representação e 

pensamento espacial; natureza, ambiente e qualidade de vida9. Em todas essas unidades, destacam-se aspectos relacionados ao exercício da cidadania 

e à aplicação de conhecimentos da Geografia frente às situações e problemas da vida cotidiana10. 

 

Diante das diversas situações que se materializam no espaço, o ensino da Geografia contribui para que o indivíduo tenha um posicionamento sob uma 

perspectiva crítica, responsável e construtiva, utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e tomar decisões coletivas, entendendo como fundamental 

a compreensão das dinâmicas da vida existencial concreta.  Essa complexidade dos processos que se desenvolvem e se materializam nos espaços deve 

estimular o potencial investigativo dos estudantes, almejando a compreensão dessas relações humanas nos espaços vividos do cotidiano. Por isso o ensino  

da Geografia deve estimular competências e habilidades que permitam que o sujeito construa o seu conhecimento realizando uma leitura contextualizada do 

espaço geográfico, capacitando-o para que assuma a sua condição de agente transformador, dentro dessa sociedade, de forma a expressar com clareza e 

responsabilidade socioambiental suas opiniões e propostas11. 

                                                           
8 BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Ministério da Educação. Brasília, 2017. 359p. 
9 BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Ministério da Educação. Brasília, 2017. 359p. 
10 BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Ministério da Educação. Brasília, 2017. 362p. 

11 Brasil. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais : geografia / Secretaria de Educação Fundamental. . Brasília : MEC/SEF, 1998. 156 p 

 
 



COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE GEOGRAFIA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 

CE1. Utilizar os conhecimentos geográficos para entender a interação sociedade/ natureza e exercitar o interesse e o espírito de investigação e de 
resolução de problemas. 

CE2. 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. 

CE3. 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. 

CE4. 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. 

CE5. 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. 

CE6. 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. 

CE7. 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. 

 

 

TEMAS INTEGRADORES 

TI01: Direito da criança e do Adolescente. 

TI02: Educação para o Trânsito. 

TI03: Educação Ambiental. 

TI04: Educação Alimentar e Nutricional. 

TI05: Processo de Envelhecimento, Respeito e Valorização do Idoso. 

TI06: Educação em Direitos Humanos. 

TI07: Educação das Relações Étnico-Raciais e Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena. 

TI08: Saúde. 



TI09: Vida Familiar e Social. 

TI10: Educação para o Consumo Consciente.  

TI11: Educação Financeira e Fiscal. 

TI12: Trabalho, Ciência e Tecnologia. 

TI13: Diversidade Cultural, religiosa e étnica. 

TI14: Trabalho e relações de poder. 

TI15: Ética e Cidadania. 

TI16: Gênero, sexualidade, Poder e sociedade. 

TI17: Povos e comunidades tradicionais. 

TI18: Educação Patrimonial. 

TI19: Diálogo intercultural e inter-religioso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SISTEMATIZAÇÃO DAS APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

1º ANO 

CAMPO 

TEMÁTICO 

OBJETO DO 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS 

POSSIBILIDADES DE 

ENVOLVIMENTO 

TEMAS INTEGRADORES 

O sujeito e seu 
lugar no 
mundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O modo de vida das 
crianças em diferentes 
lugares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(EF01GE01/ES) Descrever características 

observadas de seus lugares de vivência (moradia, 

escola etc.) e identificar semelhanças e diferenças 

entre esses lugares auxiliando  para a 

compreensão do  local de inserção por meio 

das relações estabelecidas no cotidiano com a 

família, vizinhos e as pessoas da escola e 

explicitar as diferenças que existem no espaço 

geográfico, do local para o global, permitindo a 

percepção das diferenças entre as moradias, 

ruas, praças e modo de vida das pessoas.   

(EF01GE02/ES) Identificar semelhanças e 

diferenças entre jogos e brincadeiras de diferentes 

épocas e lugares explicitando  o diferencial entre 

as brincadeiras dos pais e avós em relação às 

brincadeiras no contexto do desenvolvimento 

tecnológico.  

 

 

CE1. Utilizar os conhecimentos 
geográficos para entender a interação 
sociedade/ natureza e exercitar o 
interesse e o espírito de investigação e 
de resolução de problemas. 
 
CE4. 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. 
 
CE7. 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.  

TI03: Educação Ambiental. 

TI09: Vida Familiar e Social 

TI13: Diversidade Cultural. 

TI15: Ética e Cidadania. 
 
TI18: Educação 
Patrimonial. 
 
TI19: Diálogo intercultural 
e inter-religioso. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situações de convívio 
em diferentes lugares. 

(EF01GE03/ES) Identificar e relatar semelhanças e 
diferenças de usos do espaço público (praças, 
parques) para o lazer e diferentes manifestações 
percebendo que os espaços coletivos podem 
ser utilizados de formas alternativas: lazer, 
reuniões, manifestações diversas, aulas, entre 
outros.  
 
(EF01GE04) Discutir e elaborar, coletivamente, 
regras de convívio em diferentes espaços (sala de 
aula, escola etc.). 
 
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. 

CE7. 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. 

 

 

TI03: Educação Ambiental. 

TI09: Vida Familiar e 
Social. 

TI12: Trabalho, Ciência e 
Tecnologia. 

TI13: Diversidade Cultural, 
religiosa e étnica.  

TI15: Ética e Cidadania. 

TI18: Educação 

Patrimonial. 

TI19: Diálogo intercultural e 

inter-religioso. 

 

 



Conexões e 

escala.  

 

 

Ciclos naturais e a vida 

cotidiana. 

(EF01GE05/ES) Observar e descrever ritmos 
naturais (dia e noite, variação de temperatura e 
umidade etc.) em diferentes escalas espaciais e 
temporais, comparando a sua realidade com 
outras, compreendendo que as dinâmicas da 
natureza ocorrem de formas diferentes nos 
diversos locais do globo terrestre. 
 
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.  

CE1. Utilizar os conhecimentos 
geográficos para entender a interação 
sociedade/ natureza e exercitar o 
interesse e o espírito de investigação e 
de resolução de problemas.  
 
CE5. 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. 

TI12: Trabalho, Ciência e 
Tecnologia. 

 

Mundo do 
trabalho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diferentes tipos de 
trabalho existentes no 
seu dia a dia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(EF01GE06) Descrever e comparar diferentes tipos 
de moradia ou objetos de uso cotidiano 
(brinquedos, roupas, mobiliários), considerando 
técnicas e materiais utilizados em sua produção.  
 
(EF01GE07/ES) Descrever atividades de trabalho 
relacionadas com o dia a dia da sua comunidade 
verificando as diferenças das atividades 
relacionadas no mundo do trabalho, 
comparando as atividades rurais com as 
atividades das áreas metropolitanas.  

CE1. Utilizar os conhecimentos 
geográficos para entender a interação 
sociedade/ natureza e exercitar o 
interesse e o espírito de investigação e 
de resolução de problemas. 
 
CE3. 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. 
 
CE6.  Construir argumentos com base 

TI03: Educação Ambiental. 

TI10: Educação para o 
Consumo Consciente. 

TI12: Trabalho, Ciência e 
Tecnologia. 

TI14: Trabalho e Relações 

de Poder. 



 
 
 
 
 

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. 

 

Formas de 
representação 
e pensamento 
espacial. 
 

 
 
 
 
 
 

Pontos de referência. (EF01GE08) Criar mapas mentais e desenhos com 
base em itinerários, contos literários, histórias 
inventadas e brincadeiras.  
 
 
(EF01GE09) Elaborar e utilizar mapas simples para 
localizar elementos do local de vivência, 
considerando referenciais espaciais (frente e atrás, 
esquerda e direita, em cima e embaixo, dentro e 

fora) e tendo o corpo como referência. 

CE4. 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. 

TI12: Trabalho, Ciência e 
Tecnologia. 

 

 

Natureza, 
ambientes e 
qualidade de 
vida. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Condições de vida nos 
lugares de vivência. 
 

 
 
 
 
 
 
 

(EF01GE10) Descrever características de seus 

lugares de vivência relacionadas aos ritmos da 
natureza (chuva, vento, calor etc.).  
 
(EF01GE11) Associar mudanças de vestuário e 
hábitos alimentares em sua comunidade ao longo 
do ano, decorrentes da variação de temperatura e 
umidade no ambiente. 
 

 

  CE1. Utilizar os conhecimentos 
geográficos para entender a interação 
sociedade/ natureza e exercitar o 
interesse e o espírito de investigação e 
de resolução de problemas.  

  CE2. 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. 

TI03: Educação Ambiental. 

TI12: Trabalho, Ciência e 
Tecnologia. 

 



 

 

 

SISTEMATIZAÇÃO DAS APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

2º ANO 

CAMPO 

TEMÁTICO 

OBJETO DO 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS 

POSSIBILIDADES DE 

ENVOLVIMENTO 

TEMAS INTEGRADORES 

O sujeito e seu 
lugar no 
mundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convivência e 
interações entre 
pessoas na 
comunidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(EF02GE01/ES) Descrever a história das 
migrações no bairro ou comunidade em que 
vive  considerando as histórias familiares, 
identificando os  diferentes grupos sociais 
inseridos em um mesmo lugar e percebendo  as 
diferenças existentes entre o campo e a cidade 
e as relações sociais e culturais existentes no 
modo de vida das pessoas.   
 
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.  

 

(EF02GE02/ES) Comparar costumes e tradições 

CE3. 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.  
 
CE6. 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.  
 
CE7. Agir pessoal e coletivamente com 
respeito, autonomia, responsabilidade, 
flexibilidade, resiliência e determinação, 
propondo ações sobre as questões 
socioambientais, com base em 

TI06: Educação em Direitos 
Humanos. 

TI07:Educação das 
Relações Étnico-Raciais e 
Ensino de História e Cultura 
Afro-Brasileira, Africana e 
Indígena. 

TI09: Vida Familiar e Social. 

TI12: Trabalho, Ciência e 
Tecnologia. 

TI13: Diversidade Cultural, 
Religiosa e Étnica. 
 
TI15: Ética e Cidadania 
 

TI19: Diálogo intercultural e 
inter-religioso. 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

de diferentes populações inseridas no bairro ou 
comunidade em que vive, reconhecendo a 
importância do respeito às diferenças, 
compreendendo que as pessoas são diferentes 
em suas características físicas, no jeito de ser e 
na forma de se vestir. 
 
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.  

princípios éticos, democráticos, 
sustentáveis e solidários. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

O sujeito e seu 
lugar no 
mundo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Riscos e cuidados nos 
meios de transporte e 
de comunicação. 

(EF02GE03/ES) Comparar diferentes meios de 
transporte e de comunicação, indicando o seu 
papel na conexão entre lugares, e discutir os riscos 
para a vida e para o ambiente e seu uso 
responsável, compreendendo  a rua como espaço 
público que todos têm o direito de usar, 
percebendo que as ruas são diferentes, mas 
que se encontram interligadas e podem nos 
levar a diferentes lugares, perto ou distantes, 
por meio dos diversos tipos de transportes e 
comunicações.   

CE2. 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. 
 
CE6. 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.  
 
CE7. 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. 

TI02:Educação para o 
Trânsito. 

TI03: Educação Ambiental. 

TI12: Trabalho, Ciência e 
Tecnologia. 

TI15:: Ética e Cidadania. 

 

 



 

Conexões e 
escalas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Experiências da 
comunidade no tempo e 
no espaço. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(EF02GE04/ES) Reconhecer semelhanças e 
diferenças nos hábitos, nas relações com a 
natureza e no modo de viver de pessoas em 
diferentes lugares, compreendendo a 
diversidade dos modos de vida dos vários 
grupos sociais considerando os seus lugares 
de vivência: campo, cidade, praia, floresta, 
montanha e outros e verificar como as pessoas 
se relacionam com a natureza e quais as 
consequências dessas relações no espaço em 
que vivem, destacando as comunidades 
tradicionais que compõem a população 
espírito-santense, seus costumes e tradições. 

CE1. Utilizar os conhecimentos 
geográficos para entender a interação 
sociedade/ natureza e exercitar o 
interesse e o espírito de investigação e 
de resolução de problemas.  
 
CE6. 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.  
 
CE7. 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.  

 

TI03: Educação Ambiental. 

TI07: Educação das 
Relações Étnico-Raciais e 
Ensino de História e Cultura 
Afro-Brasileira, Africana e 
Indígena. 

TI12: Trabalho, Ciência e 
Tecnologia. 

TI13: Diversidade Cultural, 
Religiosa e Étnica. 

TI15 :Ética e Cidadania. 
 
TI17: Povos e Comunidades 

Tradicionais 

TI18: Educação Patrimonial. 

TI19: Diálogo intercultural e 
inter-religioso. 

 Mudanças e 
permanências. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(EF02GE05/ES) Analisar mudanças e 
permanências, comparando imagens de um 
mesmo lugar em diferentes tempos, identificando 
as características do local de vivência  e 
destacando as mudanças e permanências da 
paisagem ao longo do tempo por meio de  
imagens fotográficas para explicar as 
alterações que foram feitas, o seu porquê e 
quais fatores contribuíram para essas 
mudanças. 

 

CE1. Utilizar os conhecimentos 
geográficos para entender a interação 
sociedade/ natureza e exercitar o 
interesse e o espírito de investigação e 
de resolução de problemas.  
 
CE2. 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 

TI03: Educação Ambiental. 

TI12: Trabalho, Ciência e 

Tecnologia. 

TI18:Educação Patrimonial. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

natureza ao longo da história. 
 
CE6. 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. 

CE7. 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. 

 

Mundo do 
trabalho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipos de trabalho em 
lugares e tempos 
diferentes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(EF02GE06/ES) Relacionar o dia e a noite a 
diferentes tipos de atividades sociais (horário 
escolar, comercial, sono etc.), percebendo que os 
diversos eventos cotidianos fazem parte da 
vida da população (ir para a escola, brincar, 
passear no parque entre outros) e que são 
necessários para organização e funcionamento 
das nossas vidas em sociedade.   

(EF02GE07/ES) Descrever as atividades extrativas 
(minerais, agropecuárias e industriais) de 
diferentes lugares, identificando os impactos 
ambientais resultantes das diversas atividades 
extrativas que dão origem a alguns produtos 
que fazem parte do cotidiano, como os 
alimentos, vestuário, móveis e outros, 

CE2. 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. 
 
CE3.  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. 

TI12: Trabalho, Ciência e 
Tecnologia. 

TI03: Educação Ambiental. 

TI09: Vida Familiar e Social. 
TI10: Educação para o 

Consumo Consciente. 

TI14:Trabalho e Relações de 

Poder. 

 

 



 
 

relacionando a importância do uso da água, 
enquanto produto de extração mineral, para a 
organização da nossa sociedade bem como 
fazer conhecer os impactos ligados à sua 
exploração.  

CE6. 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. 
 
CE7. 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. 

 

Formas de 
representação 
e pensamento 
espacial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localização, orientação 
e representação 
espacial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(EF02GE08/ES) Identificar e elaborar diferentes 
formas de representação (desenhos, mapas 
mentais, maquetes) para representar componentes 
da paisagem dos lugares de vivência, por meio da 
observação dos elementos que compõem a 
paisagem nos lugares de entorno de sua 
moradia e 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. 
 
(EF02GE09/ES) Identificar objetos e lugares de 
vivência (escola e moradia) em imagens aéreas e 

CE1. Utilizar os conhecimentos 
geográficos para entender a interação 
sociedade/ natureza e exercitar o 
interesse e o espírito de investigação e 
de resolução de problemas.  
 
CE4. 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. 
 

TI03: Educação Ambiental. 

TI12: Trabalho, Ciência e 
Tecnologia. 

 



mapas (visão vertical) e fotografias (visão oblíqua), 
reconhecendo as relações topológicas e 
projetivas existentes no espaço utilizando a 
confecção de maquetes e exercitando a 
alfabetização cartográfica por meio do contato 
com cartas e mapas em diferentes escalas e de 
diferentes espaços.  
 
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. 
 
(EF02GE10) 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. 

 

Natureza, 
ambientes e 
qualidade de 
vida.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

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

(EF02GE11/ES)Reconhecer a importância do solo 
e da água para a vida, identificando seus diferentes 
usos (plantação e extração de materiais, entre 
outras possibilidades) e os impactos desses usos 
no cotidiano da cidade  e do campo, considerando 
a sua fundamental relevância para a 
manutenção da vida.  

CE1. Utilizar os conhecimentos 
geográficos para entender a interação 
sociedade/ natureza e exercitar o 
interesse e o espírito de investigação e 
de resolução de problemas.  
 
CE6. 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. 
 

TI03: Educação Ambiental. 

TI12:Trabalho, Ciência e 
Tecnologia. 

TI14:Trabalho e Relações de 
Poder. 

 

 



CE7. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SISTEMATIZAÇÃO DAS APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

 

3º ANO 

CAMPO 

TEMÁTICO 

OBJETO DO 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS 

POSSIBILIDADES DE 

ENVOLVIMENTO 

TEMAS INTEGRADORES 

O sujeito e seu 
lugar no 
mundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A cidade e o campo: 
aproximações e 
diferenças: 
 
 - As atividades e as 
paisagens do campo: 
agricultura e pecuária. 
 
- As paisagens da 
cidade: as diferenças 
entre as cidades, a 
indústria o comércio e 
os serviços. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(EF03GE01/ES) Identificar e comparar aspectos 
culturais dos grupos sociais de seus lugares de 
vivência, seja na cidade, seja no 
campo, investigando também, quais as 
contribuições culturais, sociais ou econômicas 
desses grupos para o local e para o estado do 
Espírito Santo.  
 
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 à identificação de 
características regionais, urbanas e rurais da 
fala, respeitando as diversas variedades 
linguísticas. 
 
 
(EF03GE02/ES) Identificar, em seus lugares de 
vivência, marcas de contribuição cultural e 
econômica de grupos de diferentes origens 

CE1. Utilizar os conhecimentos 
geográficos para entender a interação 
sociedade/ natureza e exercitar o 
interesse e o espírito de investigação e 
de resolução de problemas.  
 
CE2. 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. 
 
CE4. Desenvolver o pensamento 
espacial, fazendo uso das linguagens 
cartográ- ficas e iconográficas, de 
diferentes gêneros textuais e das 
geotecnologias para a resolução de 
problemas que envolvam informações 
geográficas. 

 

TI03: Educação Ambiental. 
 
TI04: Educação Alimentar e 
Nutricional. 

TI07:Educação das Relações 
Étnico-Raciais e Ensino de 
História e Cultura Afro-
Brasileira, Africana e 
Indígena. 

TI08: Saúde. 

TI12: Trabalho, Ciência e 
Tecnologia. 

TI13: Diversidade Cultural, 
Religiosa e Étnica.  
 
TI14: Trabalho e Relações 
de Poder.  
 
TI17: Povos e Comunidades 
Tradicionais. 
 
TI18: Educação Patrimonial. 
 
TI19: Diálogo intercultural e 
inter-religioso. 

 



analisando também a contribuição destes para 
o Espírito Santo. 
 
Há, aqui, oportunidade de trabalho 
interdisciplinar com as habilidades (EF15AR25), 
da Arte; e (EF03GE02), da Geografia, 
associadas ao reconhecimento do patrimônio 
histórico e cultural. 
 
(EF03GE03) Reconhecer os diferentes modos de 
vida de povos e comunidades tradicionais em 
distintos lugares. 
 

 

 

Conexões e 

escala. 

Paisagens naturais e 
antrópicas em 
transformação. 
-Reconhecendo as 

paisagens: interferência 

humana nas paisagens, 

modo de vida e 

exploração dos 

recursos naturais. 

 

 

 

 

 

 

(EF03GE04/ES) Explicar como os processos 

naturais e históricos atuam na produção e na 

mudança das paisagens naturais e antrópicas nos 

seus lugares de vivência, comparando-os a outros 

lugares e relacionando os elementos naturais  e 

culturais  da paisagem  para entender as 

relações sociais estabelecidas.   

CE1. Utilizar os conhecimentos 
geográficos para entender a interação 
sociedade/ natureza e exercitar o 
interesse e o espírito de investigação e 
de resolução de problemas.  
 
CE2. 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. 
 
CE3.  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. 

TI03: Educação Ambiental. 

TI07: Educação das 
Relações Étnico-Raciais e 
Ensino de História e Cultura 
Afro-Brasileira, Africana e 
Indígena. 

TI12: Trabalho, Ciência e 
Tecnologia. 

TI13: Diversidade Cultural, 
Religiosa e Étnica.  
 
TI14: Trabalho e Relações 
de Poder 
 
TI17: Povos e Comunidades 
Tradicionais. 
 
TI18: Educação Patrimonial. 
 
TI19: Diálogo intercultural e 



 

 

 

 

 

 

 

 
CE6. 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. 
 
CE7. 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. 

inter-religioso. 
 

 

 

 

Mundo do 

trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

Matéria-prima e 

indústria. 

(EF03GE05) Identificar alimentos, minerais e 
outros produtos cultivados e extraídos da natureza, 
comparando as atividades de trabalho em 
diferentes lugares. 
 
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. 

CE1. Utilizar os conhecimentos 
geográficos para entender a interação 
sociedade/ natureza e exercitar o 
interesse e o espírito de investigação e 
de resolução de problemas.  
 
CE2. 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. 
 
CE3.  Desenvolver autonomia e senso 
crítico para compreensão e aplicação do 
raciocínio geográfico na análise da 
ocupação humana e produção do 

TI03: Educação Ambiental. 

TI08: Saúde. 

TI12: Trabalho, Ciência e 
Tecnologia. 

TI12: Trabalho, Ciência e 
Tecnologia.  

TI14: Trabalho e Relações 
de Poder. 

 



 

 

 

 

 

espaço, envolvendo os princípios de 
analogia, conexão, diferenciação, 
distribuição, extensão, localização e 
ordem. 
 
CE6. 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. 

 

 

Formas de 

representação 

e pensamento 

espacial. 

Representações 

cartográficas. 

(EF03GE06) Identificar e interpretar imagens 
bidimensionais e tridimensionais em diferentes 
tipos de representação cartográfica.  
 
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. 
 
(EF03GE07) Reconhecer e elaborar legendas com 
símbolos de diversos tipos de representações em 
diferentes escalas cartográficas. 
 
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. 

CE4. 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. 

 

TI12 Trabalho, Ciência e 

Tecnologia. 

 

 



 

 

Natureza, 

ambiente e 

qualidade de 

vida.  

Produção, circulação e 

consumo.  

(EF03GE08) Relacionar a produção de lixo 
doméstico ou da escola aos problemas causados 
pelo consumo excessivo e construir propostas para 
o consumo consciente, considerando a ampliação 
de hábitos de redução, reuso e 
reciclagem/descarte de materiais consumidos em 
casa, na escola e/ou no entorno. 

 

CE1. Utilizar os conhecimentos 
geográficos para entender a interação 
sociedade/ natureza e exercitar o 
interesse e o espírito de investigação e 
de resolução de problemas.  
 
CE2. 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. 
 
CE3.  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. 
 
CE6. 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. 

 

TI03: Educação Ambiental. 

TI08: Saúde. 

TI10: Educação para o 

Consumo Consciente. 

TI11: Educação Financeira e 

Fiscal. 

TI12: Trabalho, Ciência e 

Tecnologia. 

TI13: Ética e Cidadania. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Impactos das atividades 

humanas.  

(EF03GE09/ES) Investigar os usos dos recursos 
naturais, com destaque para os usos da água em 
atividades cotidianas (alimentação, higiene, cultivo 
de plantas etc.), e discutir os problemas ambientais 
provocados por esses usos, avaliando os 
impactos, na vida cotidiana das pessoas, 
provenientes da escassez de água nos grandes 
centros urbanos considerando a escala local 
para a global.  
 
(EF03GE10) Identificar os cuidados necessários 
para utilização da água na agricultura e na geração 
de energia de modo a garantir a manutenção do 
provimento de água potável.  
 
(EF03GE11/ES) Comparar impactos das atividades 
econômicas urbanas e rurais sobre o ambiente 
físico natural, considerando a pressão no 
ambiente causada pelo contingente 
populacional, assim como os riscos provenientes 
do uso de ferramentas e máquinas. 
. 

CE1. Utilizar os conhecimentos 
geográficos para entender a interação 
sociedade/ natureza e exercitar o 
interesse e o espírito de investigação e 
de resolução de problemas.  
 
CE3.  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.  
 
CE6. 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. 
 
CE7. 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. 

TI03: Educação Ambiental. 

TI08: Saúde. 

TI10: Educação para o 

Consumo. 

TI11: Educação Financeira e 

Fiscal. 

TI12: Trabalho, Ciência e 

Tecnologia. 

TI15: Ética e Cidadania. 

 

 

 

 



 

 

SISTEMATIZAÇÃO DAS APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

 

4º ANO 

CAMPO 

TEMÁTICO 

OBJETO DO 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS 

POSSIBILIDADES DE 

ENVOLVIMENTO 

TEMAS INTEGRADORES 

O sujeito e seu 

lugar no 

mundo. 

Território e diversidade 

cultural.  

EF04GE01) Selecionar, em seus lugares de 

vivência e em suas histórias familiares e/ou da 

comunidade, elementos de distintas culturas 

(indígenas, afro-brasileiras, de outras regiões do 

país, latino-americanas, europeias, asiáticas etc.), 

valorizando o que é próprio em cada uma delas e 

sua contribuição para a formação da cultura local, 

estadual,regional e brasileira. 

CE6. 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. 
 
CE7. 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. 

TI06: Educação em Direitos 

Humanos. 

TI07: Educação das 

Relações Étnico-Raciais e 

Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira, Africana e 

Indígena. 

TI12:Trabalho, Ciência e 

Tecnologia. 

TI13: Diversidade Cultural, 

Religiosa e Étnica. 

TI15:Ética e Cidadania. 

TI17: Povos e Comunidades 

Tradicionais. 

TI19: Diálogo intercultural e 

inter-religioso. 

Processos migratórios (EF04GE02/ES) Descrever processos migratórios e CE1. Utilizar os conhecimentos TI12:Trabalho, Ciência e 



no Brasil. suas contribuições para a formação da sociedade 
brasileira e espírito-santense considerando 
também os  traços da imigração nos locais de 
vivência.   
 
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. 

geográficos para entender a interação 
sociedade/ natureza e exercitar o 
interesse e o espírito de investigação e 
de resolução de problemas. 
  
CE3.  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. 
 
CE4. 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. 
 
CE6. 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. 

Tecnologia. 

TI13: Diversidade Cultural. 

 

Instâncias do poder 

público e canais de 

participação social. 

Cidadania no município. 

 

(EF04GE03/ES) Conhecer as unidades político-

administrativas do país  e a organização do 

território brasileiro e distinguir funções e papéis 

dos órgãos do poder público municipal e canais 

de participação social na gestão do Município, 

incluindo a Câmara de Vereadores e Conselhos 

CE5. 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 

TI07: Educação das 

Relações Étnico-Raciais e 

Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira, Africana e 

Indígena. 

TI12: Trabalho, Ciência e 



Municipais. tecnológicas) para questões que 

requerem conhecimentos científicos da 

Geografia. 

CE7. 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. 

 

Tecnologia. 

 

 

Conexões e 

escalas.  

Relação campo e cidade. (EF04GE04/ES) Reconhecer especificidades e 

analisar a interdependência do campo e da cidade, 

considerando fluxos econômicos, de informações, 

de ideias e de pessoas, compararando as 

características do trabalho no campo e na 

cidade, a partir da escala local e regional, para 

discutir o processo de produção, circulação 

dos produtos e dinâmica de informações, de 

ideias e de pessoas.  

CE1. Utilizar os conhecimentos 
geográficos para entender a interação 
sociedade/ natureza e exercitar o 
interesse e o espírito de investigação e 
de resolução de problemas.  
 
CE2. 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. 
 
CE6. 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. 
 

TI03: Educação Ambiental. 

TI04:Educação Alimentar e 

Nutricional. 

TI12:Trabalho, Ciência e 

Tecnologia. 

TI14:Trabalho e Relações de 

Poder. 

TI15: Ética e Cidadania. 
 
TI17: Povos e Comunidades 
Tradicionais. 



CE4. Desenvolver o pensamento 
espacial, fazendo uso das linguagens 
cartográ- ficas e iconográficas, de 
diferentes gêneros textuais e das 
geotecnologias para a resolução de 
problemas que envolvam informações 
geográficas. 
 

Unidades político-

administrativas do 

Brasil.   

(EF04GE05) Distinguir unidades político-

administrativas oficiais nacionais (Distrito, 

Município, Unidade da Federação e grande região), 

suas fronteiras e sua hierarquia, localizando seus 

lugares de vivência. 

CE4. Desenvolver o pensamento 
espacial, fazendo uso das linguagens 
cartográ- ficas e iconográficas, de 
diferentes gêneros textuais e das 
geotecnologias para a resolução de 
problemas que envolvam informações 
geográficas. 
 
CE5. 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. 

TI12: Trabalho, Ciência e 

Tecnologia. 

TI13: Diversidade Cultural, 

Religiosa e Étnica. 

TI14: Trabalho e Relações 

de Poder. 

TI15: Ética e Cidadania. 

 

 

Territórios étnico-
culturais. 
História e formação dos 

quilombos e territórios 

indígenas no Brasil. 

(EF04GE06) Identificar e descrever territórios 
étnico-culturais existentes no Brasil, tais como 
terras indígenas e de comunidades remanescentes 
de quilombos, reconhecendo a legitimidade da 
demarcação desses territórios. 
 
Há, aqui, oportunidade de trabalho 
interdisciplinar com a habilidade (EF15AR25), 
da Arte, no que se refere a conhecer diversos 

CE2. 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. 
 
CE6. Construir argumentos com base 

TI03:Educação Ambiental. 

TI12:Trabalho, Ciência e 

Tecnologia.  

TI06: Educação em Direitos 

Humanos. 

TI07: Educação das 



territórios étnico-culturais existentes no Brasil, 
tais como terras indígenas e de comunidades 
remanescentes de quilombos. 

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. 
 
CE7. 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. 

Relações Étnico-Raciais e 

Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira, Africana e 

Indígena. 

TI13:Diversidade Cultural, 

Religiosa e Étnica. 

TI15: Ética e Cidadania. 

TI17:Povos e Comunidades 

Tradicionais. 

TI19: Diálogo intercultural e 

inter-religioso. 

 

Mundo do 

Trabalho. 

Trabalho no campo e na 

cidade. 

(EF04GE07) Comparar as características do 

trabalho no campo e na cidade. 

CE1. Utilizar os conhecimentos 
geográficos para entender a interação 
sociedade/ natureza e exercitar o 
interesse e o espírito de investigação e 
de resolução de problemas.  
 
CE2. 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. 
 
CE3.  Desenvolver autonomia e senso 
crítico para compreensão e aplicação do 
raciocínio geográfico na análise da 
ocupação humana e produção do 

TI03: Educação Ambiental. 

TI12:Trabalho, Ciência e 
Tecnologia.  

TI13: Diversidade Cultural, 
Religiosa e Étnica. 

TI14: Trabalho e Relações 
de Poder. 

TI15: Ética e Cidadania. 

TI17: Povos e Comunidades 
Tradicionais. 

 

 



espaço, envolvendo os princípios de 
analogia, conexão, diferenciação, 
distribuição, extensão, localização e 
ordem. 
 
CE7. 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. 

 

 Produção, circulação e 

consumo.  

(EF04GE08) Descrever e discutir o processo de 

produção (transformação de matérias primas), 

circulação e consumo de diferentes produtos. 

CE1. Utilizar os conhecimentos 
geográficos para entender a interação 
sociedade/ natureza e exercitar o 
interesse e o espírito de investigação e 
de resolução de problemas.  
 
CE2. 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. 
 
CE5. 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 

TI03 :Educação Ambiental. 

TI10: Educação para o 

Consumo Consciente. 

TI12:Trabalho, Ciência e 

Tecnologia. 

TI14:Trabalho e Relações de 

Poder. 

 

 

 



requerem conhecimentos científicos da 

Geografia. 

CE6. 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.  

CE7. 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. 

     

Formas de 

representação 

e pensamento 

espacial. 

Sistema de orientação.  (EF04GE09) Utilizar as direções cardeais na 
localização de componentes físicos e humanos nas 
paisagens rurais e urbanas. 
 
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. 

CE4. 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. 
 

 

 

TI12:Trabalho, Ciência e 
Tecnologia 

Elementos constitutivos 

dos mapas. 

(EF04GE10) Comparar tipos variados de mapas, 
identificando suas características, elaboradores, 
finalidades, diferenças e semelhanças. 

CE4. Desenvolver o pensamento 
espacial, fazendo uso das linguagens 
cartográ- ficas e iconográficas, de 
diferentes gêneros textuais e das 

TI12:Trabalho, Ciência e 

Tecnologia. 



geotecnologias para a resolução de 
problemas que envolvam informações 
geográficas. 
 

 

Natureza, 

ambiente e 

qualidade de 

vida.  

Conservação e degradação 

da natureza.  

(EF04GE11) Identificar as características das 
paisagens naturais e antrópicas (relevo, cobertura 
vegetal, rios etc.) no ambiente em que vive, bem 
como a ação humana na conservação ou 
degradação dessas áreas. 
 
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. 

CE1. Utilizar os conhecimentos 
geográficos para entender a interação 
sociedade/ natureza e exercitar o 
interesse e o espírito de investigação e 
de resolução de problemas.  
 
CE2. 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. 
 
CE3.  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. 
 
CE5. Dsenvolver 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 

TI03: Educação Ambiental. 

TI12: Trabalho, Ciência e 
Tecnologia. 
 



perguntas e soluções (inclusive 

tecnológicas) para questões que 

requerem conhecimentos científicos da 

Geografia. 

 

CE6. 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. 

 

CE7. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SISTEMATIZAÇÃO DAS APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

 

5º ANO 

CAMPO 

TEMÁTICO 

OBJETO DO 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS 

POSSIBILIDADES DE 

ENVOLVIMENTO 

TEMAS INTEGRADORES 

O sujeito e seu 

lugar no 

mundo. 

 Dinâmica populacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(EF05GE01/ES) Descrever e analisar dinâmicas 
populacionais na Unidade da Federação, bem 
como no município em que vive, estabelecendo 
relações entre migrações e condições de 
infraestrutura e desigualdades socioeconômicas. 

CE1.  Utilizar os conhecimentos 
geográficos para entender a interação 
sociedade/natureza e exercitar o 
interesse e o espírito de investigação e 
de resolução de problemas. 
 
CE3.  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. 

 

TI01: Direito da criança e do 
Adolescente. 

TI03: Educação Ambiental. 

TI06: Educação em Direitos 
Humanos. 

TI12:Trabalho, Ciência e 
Tecnologial. 

TI14:Trabalho e Relações de 
Poder. 

TI15: Ética e Cidadania. 

  

 

Diferenças étnico-raciais e 
étnico-culturais e 
desigualdades sociais. 
 
 
 
 
 

(EF05GE02/ES) Identificar diferenças étnico-raciais 
e étnico-culturais e desigualdades sociais entre 
grupos em diferentes territórios, como 
quilombolas, indígenas e outros. Valorizando as 
especificidades de cada grupo étnico 
racial/cultural. 

CE1.  Utilizar os conhecimentos 
geográficos para entender a interação 
sociedade/natureza e exercitar o 
interesse e o espírito de investigação e 
de resolução de problemas. 
 
CE3.  Desenvolver autonomia e senso 
crítico para compreensão e aplicação do 
raciocínio geográfico na análise da 

TI03: Educação Ambiental. 

TI05: Processo de 

Envelhecimento, Respeito e 

Valorização do Idoso. 

TI06: Educação em Direitos 

Humanos. 

TI07: Educação das 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ocupação humana e produção do 
espaço, envolvendo os princípios de 
analogia, conexão, diferenciação, 
distribuição, extensão, localização e 
ordem. 
 

 

 

 

 

 

Relações Étnico-Raciais e 
Ensino de História e Cultura 
Afro-Brasileira, Africana e 
Indígena. 

TI12:Trabalho, Ciência e 
Tecnologia. 

TI13: Diversidade Cultural, 
Religiosa e Étnica. 

TI14: Trabalho e Relações 
de Poder. 

TI15: Ética e Cidadania. 

TI17: Povos e Comunidades 
Tradicionais. 

TI18: Educação Patrimonial. 

TI19:Diálogo intercultural e 
inter-religioso. 

 

 

Conexões e 
escalas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Território, redes e 
urbanização. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(EF05GE03/ES) Identificar as formas e funções das 
cidades e analisar as mudanças sociais, 
econômicas, ambientais e culturais provocadas 
pelo seu crescimento. 
 
(EF05GE04) Reconhecer as características da 

cidade e analisar as interações entre a cidade e o 

campo e entre cidades na rede urbana. 

CE1. Utilizar os conhecimentos 
geográficos para entender a interação 
sociedade/ natureza e exercitar o 
interesse e o espírito de investigação e 
de resolução de problemas. 

 

CE5. 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 

TI03:Educação Ambiental. 

TI10:Educação para o 
Consumo Consciente. 

TI12:Trabalho, Ciência e 
Tecnologia. 

TI13 Diversidade Cultural, 
Religiosa e Étnica. 

TI14: Trabalho e Relações 
de Poder. 

TI15: Ética e Cidadania. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e soluções (inclusive tecnológicas) para 
questões que requerem conhecimentos 
científicos da Geografia. 
 
CE6.  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. 
 
CE7.. 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. 

TI18: Educação Patrimonial. 
 
TI19: Diálogo intercultural e 
inter-religioso. 
 

 

 



Mundo do 
trabalho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabalho e inovação 
tecnológica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(EF05GE05/ES) Identificar e comparar as 
mudanças dos tipos de trabalho e desenvolvimento 
tecnológico na agropecuária, na indústria, no 
comércio e nos serviços reconhecendo as 
mudanças ocorridas na economia do Espírito 
Santo.  
 
(EF05GE06) Identificar e comparar transformações 
dos meios de transporte e de comunicação.  
 
(EF05GE07/ES) Identificar os diferentes tipos de 
energia utilizados na produção industrial, agrícola e 
extrativa e no cotidiano das populações, utilizando 
os dados sobre a produção e consumo de 
energia para ampliar o repertório na leitura de 
imagens, gráficos e tabelas. 

CE1. Utilizar os conhecimentos 
geográficos para entender a interação 
sociedade/ natureza e exercitar o 
interesse e o espírito de investigação e 
de resolução de problemas. 

CE2. 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. 
 
CE3.  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. 
 
CE6.  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. 

 

TI03: Educação Ambiental 

TI10: Educação para o 
Consumo 

TI12: Trabalho, Ciência e 
Tecnologia. 

 

 



 

Formas de 
representação e 
pensamento 
espacial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapas e imagens de 
satélite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(EF05GE08) Analisar transformações de 
paisagens nas cidades, comparando 
sequência de fotografias, fotografias aéreas e 
imagens de satélite de épocas diferentes. 
 

CE3. 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. 

 
CE4. 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. 
 
CE6.  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. 

 

TI03: Educação Ambiental. 

TI12: Trabalho, Ciência e 
Tecnologia. 

 

Representação das cidades 
e do espaço urbano. 
 
 
 
 
 
 

(EF05GE09) Estabelecer conexões e hierarquias 

entre diferentes cidades, utilizando mapas 
temáticos e representações gráficas. 

 

CE1.  Utilizar os conhecimentos 
geográficos para entender a interação 
sociedade/ natureza e exercitar o 
interesse e o espírito de investigação e 
de resolução 
de problemas. 

CE3. Desenvolver autonomia e senso 
crítico para compreensão e aplicação do 

TI02:Educação para o 
Trânsito. 

TI12: Trabalho, Ciência e 
Tecnologia. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

raciocínio geográfico na análise da 
ocupação humana e produção do 
espaço, envolvendo os princípios de 
analogia, conexão, diferenciação, 
distribuição, extensão, localização e 
ordem. 

 
CE4. 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. 
 
CE5. 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. 

 

Natureza, 
ambientes e 
qualidade de 

vida. 
 
 
 
 

Qualidade Ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 

(EF05GE10) 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.). 

 

CE1. Utilizar os conhecimentos 
geográficos para entender a interação 
sociedade/ natureza e exercitar o 
interesse e o espírito de investigação e 
de resolução de problemas. 

CE6.  Construir argumentos com base 
em informações geográficas, debater e 
defender ideias e pontos de vista que 

TI03: Educação Ambiental. 

TI08: Saúde. 

TI10: Educação para o 
Consumo. 

TI12: Trabalho, Ciência e 
Tecnologia. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

respeitem e promovam a consciência 
socioambiental e o respeito à 
biodiversidade e ao outro, sem 
preconceitos de qualquer natureza. 
 
CE7.   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. 

 

Diferentes tipos de 

poluição.  

 

 

(EF05GE11) 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. 
 

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. 
 

CE1. Utilizar os conhecimentos 
geográficos para entender a interação 
sociedade/ natureza e exercitar o 
interesse e o espírito de investigação e 
de resolução de problemas. 

 

CE6.  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. 
 
CE7. Agir pessoal e coletivamente com 
respeito, autonomia, responsabilidade, 
flexibilidade, resiliência e determinação, 

TI03: Educação Ambiental. 

TI08: Saúde. 

TI10: Educação para o 
Consumo Consciente. 

TI12: Trabalho, Ciência e 

Tecnologia 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

propondo ações sobre as questões  
socioambientais, com base em 
princípios éticos, democráticos, 
sustentáveis e solidários. 
 

Gestão pública da 

qualidade de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(EF05GE12/ES) 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, reconhecendo a 

importância da participação ativa da 

comunidade no debate, proposição e avaliação 

de solução para problemas ambientais locais e 

regionais. 

CE1. Utilizar os conhecimentos 
geográficos para entender a interação 
sociedade/ natureza e exercitar o 
interesse e o espírito de investigação e 
de resolução de problemas. 

 

CE6.  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. 
 
CE7. 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. 

TI08: Saúde. 

TI06:Educação em Direitos 
Humanos. 

TI10:Educação para o 
Consumo Consciente. 

TI12:Trabalho, Ciência e 
Tecnologia. 

TI15: Ética e Cidadania. 

 

 

 

 

 



 

 

SISTEMATIZAÇÃO DAS APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

 

6º ANO 

POSSIBILIDAD

E CAMPO 

TEMÁTICO 

OBJETO DO 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS 

POSSIBILIDADES DE 

ENVOLVIMENTO 

TEMAS INTEGRADORES 

O sujeito e seu 
lugar no 
mundo. 

Identidade 
sociocultural. 
Espaço e Tempo: 
Espaço Geográfico, 
Lugar e Paisagem. 

(EF06GE01/ES) Comparar modificações das 
paisagens nos lugares de vivência (bairro, cidade, 
estado) e os usos desses lugares em diferentes 
tempos, aprofundando os conceitos de 
paisagem e lugar, problematizando a produção 
e considerando os aspectos econômico, social, 
cultural e natural. Destacando suas 
singularidades e o que o diferencia e aproxima 
de outros lugares. 
 
(EF06GE02/ES) Analisar modificações de 

paisagens por diferentes tipos de sociedade, com 

destaque para os povos originários, apresentando 

situações geográficas que caracterizam as 

diferenças produzidas e percebidas pelo 

homem em diferentes lugares: cidades, zona 

rural, lavouras, áreas de natureza intocada, 

lugares turísticos, reservas indígenas, bacias 

hidrográficas e outros.  

Há, aqui, oportunidade de trabalho 

interdisciplinar com a habilidade (EF06HI05), da 

História, no que se refere à descrição e análise 

das modificações na natureza e paisagem 

CE1. Utilizar os conhecimentos 
geográficos para entender a interação 
sociedade/natureza e exercitar o 
interesse e o espírito de investigação e 
de resolução de problemas. 
 
CE2. 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. 
 
CE3.  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. 
 
CE6.  Construir argumentos com base 
em informações geográficas, debater e 
defender ideias e pontos de vista que 

TI03:Educação Ambiental. 

TI06:Educação em Direitos 
Humanos. 

TI07:Educação das Relações 
Étnico-Raciais e Ensino de 
História e Cultura Afro-
Brasileira, Africana e 
Indígena. 

TI09: Vida Familiar e Social. 

TI03: Educação Ambiental. 

TI12:Trabalho, Ciência e 
Tecnologia. 

TI13:Diversidade Cultural, 
Religiosa e Étnica. 

TI14:Trabalho e Relações de 
Poder. 

TI15: Ética e Cidadania. 

TI17:Povos e Comunidades 
Tradicionais. 

 



causadas por diferentes sociedades, em 

especial os povos originários. 

respeitem e promovam a consciência 
socioambiental e o respeito à 
biodiversidade e ao outro, sem 
preconceitos de qualquer natureza. 
 
CE7.. 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. 

TI18:Educação Patrimonial. 
 
TI19: Diálogo intercultural e 
inter-religioso.   
 

. 

 

 

Conexões e 
escalas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relações entre os 
componentes físico-
naturais. 
O Movimento de 
Rotação. 
Fuso Horário. 
O Movimento de 
Translação. 
A Atmosfera e suas 
camadas. 
Circulação Geral da 
Atmosfera. 
Tempo e Clima. 
O Ciclo da Água. 
Hidrografia. 
Relevo. 
Solo. 
Vegetação. 
 
 
 
 

(EF06GE03/ES) Descrever os movimentos do 
planeta e sua relação com a circulação geral da 
atmosfera, o tempo atmosférico e os padrões 
climáticos especificando e caracterizando cada 
um dos movimentos e destacando as 
consequências de cada um deles para: as 
estações do ano, formação dos dias e noites, 
regulamentação dos diferentes fusos horários, 
distribuição energética no planeta, 
diferenciação entre tempo e clima, 
considerando a escala local para global.  
 
Há, aqui, oportunidade de trabalho 
interdisciplinar com a habilidade (EF06CI14), de 
Ciências, no que se refere a observação e 
compreensão dos movimentos da Terra. 
 
(EF06GE04/ES) Descrever o ciclo da água, 
comparando o escoamento superficial no ambiente 
urbano e rural, reconhecendo os principais 
componentes da morfologia das bacias e das redes 
hidrográficas e a sua localização no modelado da 

CE1.  Utilizar os conhecimentos 
geográficos para entender a interação 
sociedade/natureza e exercitar o 
interesse e o espírito de investigação e 
de resolução de problemas 
 
CE2. 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. 
 
CE3.  Utilizar os conhecimentos 
geográficos para entender a interação 
sociedade/natureza e exercitar o 
interesse e o espírito de investigação e 
de resolução de problemas 

TI03: Educação Ambiental. 

TI12:Trabalho, Ciência e 
Tecnologia. 

TI10:Educação para o 
Consumo Consciente. 

 



 
 
 
 
 
 

superfície terrestre e da cobertura 
vegetal,  destacando a distribuição das águas 
no território brasileiro e espírito-santense,a 
localização das águas superficiais e 
subterrâneas, a influência da energia solar no 
ciclo hidrológico, os diferentes caminhos da 
água precipitada e a importância da água para a 
economia. 
 
É adequado considerar a relação desta 
habilidade com a (EF06GE09) para confecção 
de modelos tridimensionais de microbacias, o 
que permite que o estudante participe desde o 
planejamento até a execução desses modelos e 
reconheça os processos de escoamento e 
formação do modelado da superfície terrestre. 

 
(EF06GE05/ES) Relacionar padrões climáticos, 

tipos de solo, relevo e formações vegetais, 

considerando a influência da latitude aos 

diversos padrões climáticos brasileiros e 

espírito-santenses. 

 
CE4.  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. 
 

 

Mundo do 
trabalho. 

Transformação das 
paisagens naturais e 
antrópicas. 
Transformações Sociais 
e Impactos Ambientais 
Causados Pelas 
Revoluções Industriais 
e pela Expansão 
Agrícola. 
A Sociedade de 
Consumo e o 
Desperdício. 

(EF06GE06/ES) Identificar as características das 
paisagens transformadas pelo trabalho humano a 
partir do desenvolvimento da agropecuária e do 
processo de industrialização, relacionando 
trabalho humano à dinamização do processo de 
exploração dos recursos naturais nos 
contextos das revoluções industriais 
(surgimento de novas máquinas e 
equipamentos agrícolas, exploração da matéria-
prima da natureza e o  aumento do consumo).  
 
 

CE1.  Utilizar os conhecimentos 
geográficos para entender a interação 
sociedade/natureza e exercitar o 
interesse e o espírito de investigação e 
de resolução de problemas 
 
CE2.  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 

TI03:Educação Ambiental. 

TI12:Trabalho, Ciência e 
Tecnologia. 

TI14:Trabalho e Relações de 
Poder. 

TI15: Ética e Cidadania. 

 



A Mudança no Papel 

das Cidades. 
Há, aqui, oportunidade de trabalho 
interdisciplinar com a habilidade (EF06HI05), da 
História, no que se refere à descrição e análise 
das modificações na natureza e paisagem 
causadas por diferentes sociedades, em 
especial os povos originários. 
 
(EF06GE07/ES) Explicar as mudanças na 
interação humana com a natureza a partir do 
surgimento das cidades, avaliando como elas 
eram  na antiguidade, quais foram as primeiras 
cidades , quando surgiram as primeiras 
civilizações e como se organizaram, bem como 
seu quantitativo populacional.   

preconceitos de qualquer natureza. 
 
CE3.  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. 
 

 

Formas de 
representação 
e pensamento 
espacial. 

Fenômenos naturais e 
sociais representados 
de diferentes maneiras. 
Orientação.  
Coordenadas 
geográficas. 
Representação do 
espaço por Meio de 
mapas. 
A linguagem 

cartográfica. 

(GE01/ES) Reconhecer a importância da 

orientação e localização para desenvolver o 
pensamento geográfico.  
 
 (EF06GE08/ES) Medir distâncias na superfície pelas 
escalas gráficas e numéricas dos 
mapas,  identificando as possibilidades de 
representação dos diversos temas em mapas de 
diferentes tamanhos, em escala local para a 
global, considerando o grau de detalhamento que 
se deseja da informação representada.   
 
(EF06GE09/ES) Elaborar modelos tridimensionais, 
blocos-diagramas e perfis topográficos e de 
vegetação, visando à representação de elementos e 
estruturas da superfície terrestre, considerando a 
escala local para a global e os aspectos físicos e 
geológicos do estado do Espírito Santo e do 
Brasil. 
 
Há, aqui, oportunidade de trabalho interdisciplinar 

CE1.  Utilizar os conhecimentos 
geográficos para entender a interação 
sociedade/natureza e exercitar o 
interesse e o espírito de investigação 
e de resolução de problemas. 
 
CE3.  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. 
 
CE4. 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 

TI03: Educação Ambiental. 

TI12:Trabalho, Ciência e 
Tecnologia. 

 



com a habilidade (EF06CI11), de Ciências, no que 
se refere à compreensão e elaboração de 
representações do planeta Terra e de sua 
superfície, seus elementos e suas estruturas. 

geográficas. 

 

Natureza, 
ambientes e 
qualidade de 
vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Biodiversidade e ciclo 
hidrológico 

 Solo: Noções 
Básicas 

 Formação 

 Perfil 

 Classificação 

 Formas de Uso 

 Sistemas de 
Plantios 

 Impactos 
Ambientais 
Causados Pelo 
Uso Inadequado 
do Solo 

 Biomas: 
Impactos 
Ambientais 

 Água: Impacto 
Ambiental 

 Uso e ocupação 
do solo do 
Espírito Santo 
 
 
 
 
 
 
 

 

(EF06GE10) Explicar as diferentes formas de uso do 

solo (rotação de terras, terraceamento, aterros etc.) 
e de apropriação dos recursos hídricos (sistema de 
irrigação, tratamento e redes de distribuição), bem 
como suas vantagens e desvantagens em diferentes 
épocas e lugares, analisando essas características 
dentro do território nacional e estadual. 
 
(EF06GE11/ES) Analisar distintas interações das 

sociedades com a natureza, com base na 

distribuição dos componentes físico-naturais, 

incluindo as transformações da biodiversidade local 

e do mundo, fazendo uma reflexão sobre como a 

sociedade se apropriou da natureza na ocupação 

das áreas, considerando a escala local para a 

global.  

Há, aqui, oportunidade de trabalho 

interdisciplinar com a habilidade (EF06MA32), da 

Matemática, no que se refere à utilização e 

compreensão de dados socioambientais. 

(EF06GE12/ES) Localizar as principais bacias 

hidrográficas do Brasil e Identificar o consumo dos 

recursos hídricos e o uso das principais bacias 

hidrográficas no Brasil e no mundo, enfatizando as 

transformações nos ambientes urbanos.     

CE1.  Utilizar os conhecimentos 
geográficos para entender a interação 
sociedade/ natureza e exercitar o 
interesse e o espírito de investigação e 
de resolução de problemas. 
 
CE3. 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. 
 
CE4.  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. 
 
CE5.  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. 

TI03:Educação Ambiental. 

TI04:Educação Alimentar e 
Nutricional. 

TI10:Educação para o 
Consumo. 

TI12:Trabalho, Ciência e 
Tecnologia. 

 



Atividades humanas e 
dinâmicas climáticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(EF06GE13) Analisar consequências, vantagens e 
desvantagens das práticas humanas na dinâmica 
climática (ilha de calor etc.). 

 

CE3. 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. 

CE6.  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. 
 
CE7.  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. 
 

TI03:Educação Ambiental. 

TI06:Educação em Direitos 
Humanos. 

TI07:Educação das Relações 
Étnico-Raciais e Ensino de 
História e Cultura Afro-
Brasileira, Africana e 
Indígena. 

TI10:Educação para o 
Consumo Consciente. 

TI12:Trabalho, Ciência e 
Tecnologia.   

 

 

 

 



 

SISTEMATIZAÇÃO DAS APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

 

7º ANO 

CAMPO 

TEMÁTICO 

OBJETO DO 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS  POSSIBILIDADES DE 

ENVOLVIMENTO 

TEMAS INTEGRADORES 

O sujeito e seu 
lugar no 
mundo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ideias e concepções 
sobre a formação 
territorial 
do Brasil 

 Expansão 
Territorial no 
Brasil Colônia: 
Tratado de 
Tordesilhas e 
Tratado de Madri 

 Expansão das 
Fronteiras no 
Império e na 
República 

 A Atual 
Configuração do 
Território 
Brasileiro 

 Posição 
Geográfica e 
Localização do 
Brasil 

 Fronteiras 

 Os Nativos 

 Os Europeus 

 Os Africanos 
 

(EF07GE01/ES) Avaliar, por meio de exemplos 
extraídos dos meios de comunicação, ideias e 
estereótipos acerca das paisagens e da formação 
territorial do Brasil, dando destaque para as 
questões histórico-geográficas.  

 
 

Há, aqui, oportunidade para o trabalho 
interdisciplinar com as habilidades (EF07HI10) e 
(EF07HI11), da História, associadas ao estudo da 
formação territorial do Brasil. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CE1. Utilizar os conhecimentos 
geográficos para entender a interação 
sociedade/ natureza e exercitar o 
interesse e o espírito de investigação e 
de resolução de problemas. 

CE2. 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. 

CE3. 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. 

CE4. Desenvolver o pensamento 
espacial, fazendo uso das linguagens 
cartográficas e iconográficas, de 
diferentes gêneros textuais e das 

TI03:Educação Ambiental. 

TI07:Educação das Relações 
Étnico-Raciais e Ensino de 
História e Cultura Afro-
Brasileira, Africana e 
Indígena. 

TI12:Trabalho, Ciência e 
Tecnologia. 

TI14:Trabalho e Relações de 
Poder. 

 

 



 geotecnologias para a resolução de 
problemas que envolvam informações 
geográficas. 

Conexões e 

escala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formação territorial do 
Brasil: 

 Conceitos: 
Povo, Nação, 
Estado, País, 
Território, 
Sociedade e 
Cidadania 

 A Importância 
dos Ciclos 
Econômicos na 
Expansão 
Territorial 

 A Situação e os 
Espaços 
Indígenas e 
Quilombolas no 
Século XX e 
Início do Século 
XXI 

 Os Movimentos 
Migratórios e 
Suas 
Motivações. 

 
Processo brasileiro de 
regionalização: 

 Região e sua 
territorialidade 
administrativa. 

 Distintas 
regionalizações 
do Brasil. 

 Regiões do 

(EF07GE02) Analisar a influência dos fluxos 
econômicos e populacionais na formação 
socioeconômica e territorial do Brasil, 
compreendendo os conflitos e as tensões históricas 
e contemporâneas. 
 
Há, aqui, oportunidade para o trabalho 
interdisciplinar com as habilidades (EF07HI12), 
(EF07HI13), (EF07HI14) e (EF07HI16), da História, 
associadas a investigação, caracterização e 
análise da influência de diferentes fluxos 
econômicos e populacionais na formação 
territorial do Brasil. 
 

 
(EF07GE03/ES) Selecionar argumentos que 

reconheçam as territorialidades dos povos indígenas 

originários, das comunidades remanescentes de 

quilombos, de povos das florestas e do cerrado, de 

ribeirinhos e caiçaras, entre outros grupos sociais do 

campo e da cidade, como direitos legais dessas 

comunidades, compreendendo as características 

sócio espaciais e indentitárias desses povos e 

demais grupos sociais do campo e da cidade que 

possuem territorialidades distintas. 

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. 

(GE01/ES) Conceituar região e seu uso no controle 

CE1.  Utilizar os conhecimentos 
geográficos para entender a interação 
sociedade/natureza e exercitar o 
interesse e o espírito de investigação e 
de resoluçãode problemas. 
 
CE2. Estabelecer conexões entre 
diferentes temas do conhecimento 
geográfico, reconhecendo a 
importância dos objetos técnicos para 
a compreensão dasformas como os 
seres humanos fazem uso dos 
recursos da natureza ao longo da 
história. 
 
CE3.  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. 
 
CE4.  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. 
 

TI03:Educação Ambiental. 

TI06: Educação em Direitos 
Humanos. 

TI07:Educação das Relações 
Étnico-Raciais e Ensino de 
História e Cultura Afro-
Brasileira, Africana e 
Indígena. 

TI12:Trabalho, Ciência e 
Tecnologia. 

TI12: Trabalho, Ciência e 
Tecnologia. 

TI13:Diversidade Cultural, 
Religiosa e Étnica. 

TI14:Trabalho e Relações de 
Poder. 

TI15: Ética e Cidadania. 

TI17:Povos e Comunidades 
Tradicionais. 

TI18: Educação Patrimonial. 

TI19:Diálogo intercultural e 
inter-religioso 

 

 

 



 Espírito Santo.  

 As regiões 
brasileiras e 
suas 
características 
socioespaciais.  

territorial. 

(GE02/ES) Compreender os diferentes processos de 

regionalização do território brasileiro, considerando 

os critérios de delimitação das regiões. 

 

 

 

 

Características da 
população brasileira 

 Os Habitantes 
das Terras que 
Viria ser o Brasil 

 Os Espaços dos 
indígenas 

 O Contato Entre 
Europeus e 
Indígenas 

 Os Povos 
Africanos 
Escravizados 

 A transformação 
demográfica, a 
distribuição 
espacial e os 
indicadores 
estatísticos da 
população;  
 

(EF07GE04/ES) Analisar a distribuição territorial da 
população brasileira, considerando a diversidade 
étnico-cultural (indígena, africana, europeia e 
asiática), assim como aspectos de renda, sexo, 
idade e processo de ocupação territorial, nas 
regiões brasileiras e dentro do Espírito Santo.   
 
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. 

CE3.  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. 
 
CE4.  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 
 
CE5.  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. 

 

TI03: Educação Ambiental. 

TI06: Educação em Direitos 
Humanos. 

TI05:Processo de 
Envelhecimento, Respeito e 
Valorização do idoso. 

TI07:Educação das Relações 
Étnico-Raciais e Ensino de 
História e Cultura Afro-
Brasileira, Africana e 
Indígena. 

TI09:Vida Familiar e Social. 

TI12:Trabalho, Ciência e 
Tecnologia. 

TI13:Diversidade Cultural, 
Religiosa e Étnica. 

TI14:Trabalho e Relações de 
Poder. 

TI15:Ética e Cidadania. 

TI16:Gênero, Sexualidade, 
Poder e Sociedade. 

TI17: Povos e Comunidades 
Tradicionais. 



TI18: Educação Patrimonial. 

TI19: Diálogo intercultural e 
inter-religioso.  

 

Mundo do 
Trabalho. 
 
 
 
 
 

Produção, circulação e 
consumo de 
mercadorias:  

 As Fases do 
Capitalismo 

 A Influência do 
Capitalismo na 
Construção do 
Espaço 
Geográfico 

 
 

(EF07GE05/ES) Analisar fatos e situações 
representativas das alterações ocorridas entre o 
período mercantilista e o advento do 
capitalismo, identificando o funcionamento do 
capitalismo e       considerando as 
especificidades que marcam cada uma das fases: 
Comercial, Industrial, Financeiro ou Monopolista. 
 
Há, aqui, oportunidade para o trabalho 
interdisciplinar com a habilidade (EF07HI17), da 
História, associada ao estudo da passagem do 
mercantilismo para o capitalismo. 
 
(EF07GE06/ES) Discutir em que medida a produção, 
a circulação e o consumo de mercadorias provocam 
impactos ambientais, assim como influem na 
distribuição de riquezas e construção do espaço 
geográfico em diferentes lugares.  
 

 

 

CE4.  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. 
 
CE5. 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. 
 
CE6.  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. 

TI02:Educação para o 
Trânsito. 

TI03:Educação Ambiental. 

TI10:Educação para o 
Consumo Consciente. 

TI12:Trabalho, Ciência e 
Tecnologia. 

TI14:Trabalho e Relações de 
Poder. 

 
 
 
 

Desigualdade social e o 
trabalho 

 Os Transportes 
e as 
Telecomunicaçõ
es no Brasil  

(EF07GE07/ES) Analisar a influência e o papel das 
redes de transporte e comunicação na configuração 
do território brasileiro, considerando que os meios 
de transporte e comunicação no Brasil são um 
dos principais elementos para garantir a 
infraestrutura, ou seja, o suporte material para o 

CE3.  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, 

TI02:Educação para o 
Trânsito. 

TI03:Educação Ambiental. 

TI10:Educação para o 



 Brasil: País de 
Industrialização 
Tardia ou 
Retardatária 

 Distribuição 
Espacial da 
Indústria no 
Brasil 

 Espírito Santo: 
aspectos 
econômicos 

 A Concentração 
e 
Desconcentraçã
o Industrial 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

crescimento e expansão das redes. Analisando 
as especificidades relativas à configuração do 
espaço geográfico do Espírito Santo.  
 
(EF07GE08/ES) Estabelecer relações entre os 
processos de industrialização e inovação tecnológica 
com as transformações socioeconômicas do território 
brasileiro e do Espírito Santo, identificando e 
problematizando as mudanças socioeconômicas 
ocorridas após o advento da industrialização e o 
do desenvolvimento tecnológico. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

distribuição, extensão, localização e 
ordem. 
 
CE4.  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. 
 
CE5.  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. 
 
CE7.  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. 

Consumo. 

TI12:Trabalho, Ciência e 
Tecnologia. 

TI14:Trabalho e Relações de 
Poder. 

 

 

Formas de 
representação e 
pensamento 
espacial. 

Mapas temáticos do Brasil 

 Linguagem 
Cartográfica 

 
 

(EF07GE09) Interpretar e elaborar mapas temáticos 
e históricos, inclusive utilizando tecnologias digitais, 
com informações demográficas e econômicas do 
Brasil e do Estado do Espírito Santo (cartogramas), 
identificando padrões espaciais, regionalizações e 

CE4. Desenvolver o pensamento 
espacial, fazendo uso das linguagens 
cartográficas e iconográficas, de 
diferentes gêneros textuais e das 
geotecnologias para a resolução de 

TI03:Educação Ambiental. 

TI12:Trabalho, Ciência e 
Tecnologia. 



 
 
 
 
 

analogias espaciais. 
 
(EF07GE10) Elaborar e interpretar gráficos de 
barras, gráficos de setores e histogramas, com base 
em dados socioeconômicos das regiões brasileiras. 
 
Assim como a (EF07GE09), esta habilidade pode 
ser desenvolvida a partir dos temas e conteúdos 
das habilidades (EF07GE02), (EF07GE03), 
(EF07GE05) e (EF07GE06). Há, ainda, 
oportunidade de trabalho interdisciplinar com a 
habilidade (EF07MA37), da Matemática, associada 
a interpretação e análise de gráficos. 

problemas que envolvam informações 
geográficas. 
 
CE5.  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. 

 

 

 

Natureza, 
ambiente e 
qualidade de 
vida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biodiversidade 
brasileira 

 Domínios 
Morfoclimáticos 

 

(EF07GE11) Caracterizar dinâmicas dos 
componentes físico-naturais no território nacional, 
bem como sua distribuição e biodiversidade 
(Florestas Tropicais, Cerrados, Caatingas, Campos 
Sulinos e Matas de Araucária). Destacando as 
características físico-naturais do estado do 
Espírito Santo. 
 
Há, aqui, oportunidade para o trabalho 
interdisciplinar com a habilidade(EF07CI07), de 
Ciências, associada a caracterização dos 
principais ecossistemas brasileiros. 
 
(EF07GE12) Comparar unidades de conservação 
existentes no Município de residência e em outras 
localidades brasileiras, com base na organização do 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
(SNUC) 

CE1.  Utilizar os conhecimentos 
geográficos para entender a interação 
sociedade/ natureza e exercitar o 
interesse e o espírito de investigação 
e de resolução de problemas. 
 
CE3.  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. 
 
CE6. 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, 

TI03:Educação Ambiental. 

TI12:Trabalho, Ciência e 
Tecnologia. 
 



sem preconceitos de qualquer 
natureza. 
 
CE7.  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. 
 

 

 

 

 

SISTEMATIZAÇÃO DAS APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

 

8º ANO 

CAMPO 

TEMÁTICO 

OBJETOS DO 

CONHECIMENBTO 
HABILIDADES COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS 

POSSIBILIDADES DE 

ENVOLVIMENTO 

TEMAS INTEGRADORES 

O sujeito e seu 
lugar no 
mundo. 
 
 

 

 

Distribuição da 
população mundial e 
deslocamentos 
populacionais. 

 

(EF08GE01) Descrever as rotas de dispersão da 
população humana pelo planeta e os principais 
fluxos migratórios em diferentes períodos da história, 
discutindo os fatores históricos e condicionantes 
físico-naturais associados à distribuição da 
população humana pelos continentes. 
 
Há, aqui, oportunidade de trabalho 
interdisciplinar com a habilidade (EF08HI03), da 
História, no que se refere a descrição e análise 

CE3. 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.  
 
CE4.  Desenvolver o pensamento 

TI03: Educação Ambiental. 

TI06:Educação em Direitos 
Humanos. 

TI12:Trabalho, Ciência e 
Tecnologia.  

TI13:Diversidade Cultural, 
Religiosa e Étnica. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

dos impactos da Revolução Industrial nos fluxos 
migratórios. 

 

espacial, fazendo uso das linguagens 
cartográficas e iconográficas, de 
diferentes gêneros textuais e das 
geotecnologias para a resolução de 
problemas que envolvam informações 
geográficas. 

TI14:Trabalho e Relações de 
Poder. 
TI19: Diálogo intercultural e 
inter-religioso. 

  

Diversidade e dinâmica 
da população mundial e 
local (Espírito Santo).  

 
 

 
(EF08GE02) Relacionar fatos e situações 

representativas da história das famílias do Município 
em que se localiza a escola, considerando a 
diversidade e os fluxos migratórios da população 
mundial. 

(EF08GE03/ES) Analisar aspectos representativos 
da dinâmica demográfica, considerando 
características da população (perfil etário, 
crescimento vegetativo e mobilidade espacial) 
e  posteriormente, comparar os dados de um 
lugar com outro para conhecer o comportamento 
populacional do estado, região ou país. 

(EF08GE04/ES) Compreender os fluxos de migração 
na América Latina (movimentos voluntários e 
forçados, assim como fatores e áreas de expulsão e 
atração) e as principais políticas migratórias da 
região, compreendeendo e utilizando os 
conceitos de estado, nação, território, governo, e 
país na compreensão de conflitos 
contemporâneos.  

 

É possível caracterizar os grandes ciclos 

migratórios internacionais, por meio da 

interpretação de mapas com os fluxos 

migratórios, relacionando esta habilidade com a 

(EF08GE18) e a (EF08GE19). 

CE1. Utilizar os conhecimentos 
geográficos para entender a interação 
sociedade natureza e exercitar o 
interesse e o espírito de investigação 
e de resolução de problemas. 
 
CE3.  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. 
 
CE4.  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. 

 

TI03: Educação Ambiental. 

TI06: Educação em Direitos 

Humanos. 

TI07:Educação das Relações 
Étnico-Raciais e Ensino de 
História e Cultura Afro-
Brasileira, Africana e  
Indígena. 
 
TI09:Vida Familiar e Social. 

TI12:Trabalho, Ciência e 
Tecnologia. 
 
TI13:Diversidade Cultural, 
Religiosa e Étnica. 
 
TI14:Trabalho e Relações de 
Poder. 
 
TI15:Ética e Cidadania. 
 
TI16: Gênero, Sexualidade, 
Poder e Sociedade. 
 
TI17: Povos e Comunidades 
Tradicionais. 
 
TI19: Diálogo intercultural e 
inter-religioso. 



 

 

Conexões e 
escala 

Corporações e 
organismos 
internacionais e do 
Brasil na ordem 
econômica e mundial  

 O Continente 
Americano 

 O Continente 
Africano 

 ONU 

 OMC 

 Otan 

 FMI 

 Banco Mundial 

 OIT 

 OCDE 

 A Economia 
Estadunidense e 
sua Influência 
Planetária 

 As 
Potencialidades 
e as 
Vulnerabilidades 
dos Estados 
Unidos 

 BRICs 

 Blocos 
Econômicos 

(EF08GE05) Aplicar os conceitos de Estado, nação, 
território, governo e país para o entendimento de 
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. 
 
Há, aqui, oportunidade para o trabalho 
interdisciplinar com a habilidade (EF08HI06), da 
História, associada à aplicação dos conceitos de 
Estado, nação, território e país para a 
compreensão da ordem internacional. 
 
(EF08GE06/ES) Analisar a atuação das 
organizações mundiais nos processos de integração 
cultural e econômica nos contextos americano e 
africano, reconhecendo, em seus lugares de 
vivência, marcas desses processos, identificando e 
avaliando criticamente o papel das organizações 
internacionais em relação à realidade da América 
e da África.  
 
 (EF08GE07) Analisar os impactos geoeconômicos, 
geoestratégicos e geopolíticos da ascensão 
dos Estados Unidos da América no cenário 
internacional em sua posição de liderança global e 
na relação com a China e o Brasil. 
 
 
(EF08GE08/ES) Analisar a situação do Brasil e de 
outros países da América Latina e da África, assim 
como da potência estadunidense na ordem mundial 
do pós-guerra, avaliando criticamente os países 

CE3.  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. 
  
CE4.  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. 
 
CE5.  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. 
 
CE6.  Construir argumentos com base 
em informações geográficas, debater 
e defender ideias e pontos de vista 
que respeitem e promovam a 
consciência socioambiental e o 

TI06:Educação em Direitos 
Humanos. 

TI07: Educação das 
Relações Étnico-Raciais e 
Ensino de História e Cultura 
Afro-Brasileira, Africana e 
Indígena. 

TI10: Educação para o 
Consumo Consciente. 

TI12: Trabalho, Ciência e 
Tecnologia. 

TI13: Diversidade Cultural, 
Religiosa e Étnica. 

TI14: Trabalho e Relações 
de Poder. 

TI15: Ética e Cidadania. 

TI17:Povos e Comunidades 
Tradicionais. 

TI19:Diálogo intercultural e 
inter-religioso. 



da América Latina e África frente à nova ordem 
mundial (Globalização). 
 
Há, aqui, oportunidade para o trabalho 
interdisciplinar com as habilidades (EF08HI06) e 
(EF08HI09), da História, associadas a 
compreensão da ordem internacional. 
 
(EF08GE09) 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). 
 
(EF08GE10/ES) Distinguir e analisar conflitos e 
ações dos movimentos sociais brasileiros, no campo 
e na cidade, comparando com outros movimentos 
sociais existentes nos países latino-
americanos, conhecendo as ações dos 
movimentos sociais no Brasil e na América 
Latina e analisando as pautas das 
reinvindicações por melhores condições de  
moradia e de trabalho no campo e na cidade. 

 
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, atual e historicamente. 
 
(EF08GE11/ES) Analisar áreas de conflito e tensões 
nas regiões de fronteira do continente latino-
americano e o papel de organismos internacionais e 
regionais de cooperação nesses 
cenários, considerando as migrações latino-
americanaas, os, os refugiados de países em 
conflitos ou problemas decorrentes da falta de 

respeito à biodiversidade e ao outro, 
sem preconceitos de qualquer 
natureza. 

 



emprego , oportunidades de vida com dignidade 
e a assistência das organizações internacionais 
nessas regiões. 

(EF08GE12) Compreender os objetivos e analisar a 
importância dos organismos de integração do 
território americano (Mercosul, OEA, OEI, Nafta, 
Unasul, Alba, Comunidade Andina, Aladi, entre 
outros). 

 

 

Mundo do 
Trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os diferentes contextos 
e os meios técnicos e 
tecnológico na 
produção.  
 
 

(EF08GE13/ES) Analisar a influência do 
desenvolvimento científico e tecnológico na 
caracterização dos tipos de trabalho e na economia 
dos espaços urbanos e rurais da América e da 
África, reconhecendo as mudanças ocorridas no 
mundo do trabalho, no campo e na cidade a partir 
do desenvolvimento científico e tecnológico. 
  

(EF08GE14/ES) Analisar 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,  considerando 
que a desconcentração industrial atual é 
resultante da industrialização de vastas regiões 
do mundo, como o Sudeste Asiático e América 
Latina. 

CE2.  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. 
 
CE3.  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. 

 

 TI12: Trabalho, Ciência e 
Tecnologia. 

TI14: Trabalho e Relações 
de Poder. 

 

 
 
Transformações do 
espaço na sociedade 
urbano-industrial na 
América Latina. 

(EF08GE15/ES) Analisar a importância dos principais 
recursos hídricos da América Latina (Aquífero 
Guarani, Bacias do rio da Prata, do Amazonas e do 
Orinoco, sistemas de nuvens na Amazônia e nos 
Andes, entre outros) e discutir os desafios 
relacionados à gestão e comercialização da 

CE2.  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 

TI03:Educação Ambiental. 
 
TI08:Saúde. 
 
TI10:Educação para o 
Consumo Consciente 



água, identificando os principais usuários da 
água na região, como indústrias, residências, 
atividades agrícolas e os principais problemas 
relativos ao abastecimento da água.  
 
(EF08GE16) Analisar as principais problemáticas 
comuns às grandes cidades latino-americanas, 
particularmente aquelas relacionadas à distribuição, 
estrutura e dinâmica da população e às condições de 
vida e trabalho. 
 
 (EF08GE17/ES) Analisar a segregação 
socioespacial em ambientes urbanos da América 
Latina, com atenção especial ao estudo de favelas, 
alagados e zona de riscos  compreendendo os 
motivos que levam a esse tipo de segregação que 
resulta na configuração dos diferentes tipos de 
espaços de moradias.  

recursos da natureza ao longo da 
história. 
 
CE3.  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 
 
CE4.  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. 
 

TI12:Trabalho, Ciência e 
Tecnologia. 

TI13:Diversidade Cultural, 
Religiosa e Étnica. 

TI14:Trabalho e Relações de 
Poder. 

TI15:Ética e Cidadania. 

TI17:Povos e Comunidades 
Tradicionais. 

TI19:Diálogo intercultural e 
inter-religioso. 

 

 

 

Formas de 
representação 
e pensamento 
espacial. 
 

Cartografia: 

anamorfose, croquis e 

mapas temático da 

América e da África.  

EF08GE18/ES) 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 de solos da África e América, por meio da 
linguagem cartográfica como base para obtenção 
de informações e, ainda, como meio de 
expressão das investigações sobre os temas 
propostos de ordenamento territorial.   
 
(EF08GE19) Interpretar cartogramas, mapas 
esquemáticos (croquis) e anamorfoses geográficas 
com informações geográficas acerca da África e 

CE1.  Utilizar os conhecimentos 
geográficos para entender a interação 
sociedade/ natureza e exercitar o 
interesse e o espírito de investigação 
e de resolução de problemas. 
 
CE4.  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. 

 

TI06: Educação em Direitos 

Humanos. 

 

TI07: Educação das 

Relações Étnico-Raciais e 

Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira, Africana e 

Indígena. 

 

TI12:Trabalho, Ciência e 

Tecnologia. 



América. 

 
 TI13: Diversidade Cultural, 

Religiosa e Étnica. 

 

TI14:Trabalho e Relações de 

Poder. 

 

 

Natureza, 
ambiente e 
qualidade de 
vida.  
 
 

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

(EF08GE20) 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. 
 
(EF08GE21/ES) 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, compreensão 
do ambiente global e como uma grande reserva de 
água doce, além de fundamental para a vida de 

espécies que habitam os oceanos.  

CE5.  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. 
 
CE6.  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. 
 
CE7.  Agir pessoal e coletivamente 
com respeito, autonomia, 
responsabilidade, flexibilidade, 
resiliência e determinação, propondo 
ações sobre as questões 
socioambientais, com base em 
princípios éticos, democráticos, 

TI03:Educação Ambiental. 

TI04:Educação Alimentar e 
Nutricional. 

TI06:Educação em Direitos 
Humanos. 

TI07:Educação das Relações 
Étnico-Raciais e Ensino de 
História e Cultura Afro-
Brasileira, Africana e 
Indígena. 

TI08: Saúde. 

TI09:Vida Familiar e Social. 

TI10:Educação para o 
Consumo. 

TI12:Trabalho, Ciência e 
Tecnologia. 

TI13: Diversidade Cultural, 
Religiosa e Étnica. 

TI14: Trabalho e Relações 
de Poder. 

TI15: Ética e Cidadania. 



sustentáveis e solidários. 

 
TI19: Diálogo intercultural e 
inter-religioso. 

Diversidade ambiental e 
as transformações nas 
paisagens na América. 

 

(EF08GE22) Identificar os principais recursos 
naturais dos países da América Latina, analisando 
seu uso para a produção de matéria-prima e energia 
e sua relevância para a cooperação entre 
os países do Mercosul. 
 
(EF08GE23) Identificar paisagens da América Latina 
e associá-las, por meio da cartografia, aos diferentes 
povos da região, com base em aspectos da 
geomorfologia, da biogeografia e da climatologia. 
 
(EF08GE24) Analisar as principais características 
produtivas dos países latino-americanos (como 
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). 

 

CE3.  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 
 
CE4.  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. 
 
CE6.  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. 
 
CE7.  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. 

TI03: Educação Ambiental. 
 
TI07: Educação das 
Relações Étnico-Raciais e 
Ensino de História e Cultura 
Afro-Brasileira, Africana e 
Indígena. 
 
TI10: Educação para o 
Consumo Consciente. 
 
TI12: Trabalho, Ciência e 
Tecnologia. 
 
TI13: Diversidade Cultural, 
Religiosa e Étnica. 
 
TI14: Trabalho e Relações 
de Poder. 
 
TI15: Ética e Cidadania. 
 
TI17: Povos e Comunidades 
Tradicionais. 
 
TI19: Diálogo intercultural e 
inter-religioso. 
 



 

 

 

 

 

SISTEMATIZAÇÃO DAS APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

 

9º ANO 

CAMPO 

TEMÁTICO 

OBJETOS DO 

CONHECIMENBTO 
HABILIDADES COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS 

POSSIBILIDADES DE 

ENVOLVIMENTO 

TEMAS INTEGRADORES 

O sujeito e seu 

lugar no 

mundo 

A hegemonia europeia 

na economia, na 

política e na cultura.  

(EF09GE01/ES) Analisar criticamente de que 
forma a hegemonia europeia foi exercida em 
várias regiões do planeta, notadamente em 
situações de conflito, intervenções militares e/ou 
influência cultural em diferentes tempos e 
lugares reconhecendo o percurso do continente 
europeu diante de conflitos, guerras e disputas e 
sua influência cultural, assim como seu papel 
preponderante no mundo contemporâneo. 

CE1.  Utilizar os conhecimentos 
geográficos para entender a interação 
sociedade/natureza e exercitar o 
interesse e o espírito de investigação e 
de resolução de problemas. 
 
CE3. 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. 
 
CE4.  Desenvolver o pensamento 
espacial, fazendo uso das linguagens 
cartográficas e iconográficas, de 
diferentes gêneros textuais e das 

TI06: Educação em Direitos 
Humanos. 
 
TI07: Educação das 

Relações Étnico-Raciais e 

Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira, Africana e 

Indígena. 

TI12: Trabalho, Ciência e 
Tecnologia. 

TI13: Diversidade Cultural, 
Religiosa e Étnica. 

TI14: Trabalho e Relações 
de Poder. 

TI19: Diálogo intercultural e 



geotecnologias para a resolução de 
problemas que envolvam informações 
geográficas. 

inter-religioso. 

 

 

Corporações e 

organismos 

internacionais. 

(EF09GE02/ES) Analisar a atuação das 

corporações internacionais e das organizações 

econômicas mundiais na vida da população em 

relação ao consumo, à cultura e à 

mobilidade compreendendo 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. 

  

 

CE3.  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. 

CE5. 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. 

 

TI02:Educação para o 
Trânsito. 

TI03: Educação Ambiental. 

TI06: Educação em Direitos 
Humanos. 

TI07:Educação das 
Relações Étnico-Raciais e 
Ensino de História e Cultura 
Afro-Brasileira, Africana e 
Indígena. 

TI10:Educação para o 
Consumo. 

TI12:Trabalho, Ciência e 
Tecnologia. 

TI14:Trabalho e Relações 
de Poder. 

TI15: Ética e Cidadania. 

 

As manifestações 

culturais na formação 

populacional. 

(EF09GE03) Identificar diferentes manifestações 
culturais de minorias étnicas como forma de 
compreender a multiplicidade cultural na escala 
mundial, defendendo o princípio do respeito às 
diferenças. 
 
(EF09GE04) Relacionar diferenças de paisagens 
aos modos de viver de diferentes povos na 
Europa, Ásia e Oceania, valorizando identidades e 

CE3.  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. 
 
CE6.  Construir argumentos com base 
em informações geográficas, debater e 

TI15: Educação em Direitos 
Humanos. 

TI07:Educação das 
Relações Étnico-Raciais e 
Ensino de História e Cultura 
Afro-Brasileira, Africana e 
Indígena. 

TI12:Trabalho, Ciência e 



interculturalidades regionais.  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. 
 
CE7.  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. 

Tecnologia. 

TI13:Diversidade Cultural, 
Religiosa e Étnica. 

TI14: Trabalho e Relações 
de Poder. 

TI15:Ética e Cidadania. 

TI17:Povos e Comunidades 
Tradicionais. 

TI18:Educação Patrimonial. 

TI19:Diálogo intercultural e 
inter-religioso. 

 

Conexões e 

escalas. 

Integração mundial e 

suas interpretações: 

globalização e 

mundialização. 

(EF09GE05/ES) Analisar fatos e situações para 

compreender a integração mundial (econômica, 

política e cultural), comparando as diferentes 

interpretações: globalização e 

mundialização  avaliando os aspectos da Nova 

Ordem Mundial e suas consequências no mundo. 

CE3. 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. 
 
CE5. 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. 

 

TI03: Educação Ambiental. 

TI06: Educação em Direitos 
Humanos. 

TI07:Educação das 
Relações Étnico-Raciais e 
Ensino de História e Cultura 
Afro-Brasileira, Africana e 
Indígena. 

TI12:Trabalho, Ciência e 
Tecnologia. 

TI13: Diversidade Cultural, 
Religiosa e Étnica. 

TI14: Trabalho e Relações 
de Poder. 

TI15: Ética e Cidadania. 

TI19:Diálogo intercultural e 



inter-religioso. 

 

A divisão do mundo em 
Ocidente e Oriente. 

 

(EF09GE06) Associar o critério de divisão do mundo 

em Ocidente e Oriente com o Sistema Colonial 
implantado pelas potências europeias. 
 

 
Há, aqui, oportunidade para o trabalho 
interdisciplinar com as habilidades (EF09LI17), 
da Língua Inglesa, e (EF09HI14), da História, 
associadas à caracterização e discussão do 
processo de colonização em diferentes partes do 
mundo e suas implicações. 

 

CE3. Desenvolver autonomia e senso 
crítico para compreensão e aplicaçãodo 
raciocínio geográfico na análise da 
ocupação humana e produção do 
espaço, envolvendo os princípios de 
analogia, conexão, diferenciação, 
distribuição, extensão, localização e 
ordem. 
 

CE4. 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. 

 
CE5. 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. 

 

TI06:Educação em Direitos 
Humanos. 

TI07:Educação das 
Relações Étnico-Raciais e 
Ensino de História e Cultura 
Afro-Brasileira, Africana e 
Indígena. 

TI12:Trabalho, Ciência e 
Tecnologia. 

TI13:Diversidade Cultural, 
Religiosa e Étnica. 

TI14:Trabalho e Relações 
de Poder. 

TI19:Diálogo intercultural e 
inter-religioso. 

 

 

Intercâmbios históricos 

e culturais entre 

Europa, Ásia e Oceania 

(EF09GE07) Analisar os componentes físico-naturais 

da Eurásia e os determinantes histórico geográficos 
de sua divisão em Europa e Ásia. 
 

CE3. Desenvolver autonomia e senso 
crítico para compreensão e aplicaçãodo 
raciocínio geográfico na análise da 
ocupação humana e produção do 

TI03: Educação Ambiental. 
 

TI12: Trabalho, Ciência e 
Tecnologia. 



Mundo.   
(EF09GE08) Analisar transformações territoriais, 
considerando o movimento de fronteiras, tensões, 
conflitos e múltiplas regionalidades na Europa, na 
Ásia e na Oceania.  
 
(EF09GE09) 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 

espaço, envolvendo os princípios de 
analogia, conexão, diferenciação, 
distribuição, extensão, localização e 
ordem. 
 

CE4. 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. 

 
 
CE5. 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. 

 

TI13: Diversidade Cultural, 
Religiosa e Étnica. 
 
TI14: Trabalho e Relações 
de Poder. 
 
TI19: Diálogo intercultural e 
inter-religioso 

 

Mundo do 

trabalho. 

Transformações do 

espaço na sociedade 

urbano-industrial. 

(EF09GE10/ES) Analisar os impactos do processo 
de industrialização na produção e circulação de 
produtos e culturas na Europa, na Ásia e na 
Oceania  
compreendendo que as transformações 
ocorridas com o advento da indústria em um 
primeiro momento na Europa e depois nos 
demais continentes, gerou o aumento da 

CE1.  Utilizar os conhecimentos 
geográficos para entender a interação 
sociedade/ natureza e exercitar o 
interesse e o espírito de investigação e 
de resolução de problemas. 
 
CE2.  Estabelecer conexões entre 
diferentes temas do conhecimento 

TI03: Educação Ambiental. 
 
TI12:Trabalho, Ciência e 
Tecnologia. 
 
TI13: Diversidade Cultural, 
Religiosa e Étnica. 
 



exploração de recursos naturais, com o 
aumento cada vez maior das  tecnologias.  
 
(EF09GE11/ES) Relacionar as mudanças técnicas 
e científicas decorrentes do processo de 
industrialização com as transformações no 
trabalho em diferentes regiões do mundo e suas 
consequências no Brasil, fazendo uma reflexão 
sobre as relações de trabalho na sociedade 
capitalista. 

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. 
 
CE5. 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. 
 
CE7.  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. 

 

TI14: Trabalho e Relações 
de Poder. 
 
TI19: Diálogo intercultural e 
inter-religioso. 

 

Cadeias industriais e 

inovação no uso dos 

recursos naturais e 

matérias-primas. 

(EF09GE12) 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. 
 
Há, aqui, oportunidade de trabalho 
interdisciplinar com a habilidade (EF09HI05), da 
História, no que de refere à identificação e 
análise do processo de urbanização. 
 
(EF09GE13/ES) Analisar a importância da produção 

CE5.  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. 
 
CE6. Construir argumentos com base 

TI03: Educação Ambiental. 
 
TI04: Educação Alimentar e 
Nutricional. 
 
TI12:Trabalho, Ciência e 
Tecnologia. 
 
TI14:Trabalho e Relações 
de Poder. 
 



agropecuária na sociedade urbano-industrial ante o 
problema da desigualdade mundial de acesso aos 
recursos alimentares e à matéria-prima, destacando 
a concentração de renda como uma das causas 
do aumento da pobreza estrutural e da falta de 
condições dignas de vida e moradia para a 
população em geral. 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 
 
CE7.  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. 

 

Formas de 

representação 

e pensamento 

espacial. 

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

geográficas. 

(EF09GE14) Elaborar e interpretar gráficos de 
barras e de setores, mapas temáticos e 
esquemáticos (croquis) e anamorfoses geográficas 
para analisar, sintetizar e apresentar dados e 
informações sobre diversidade, diferenças e 
desigualdades sociopolíticas e geopolíticas 
mundiais. 
 
(EF09GE15) Comparar e classificar diferentes 
regiões do mundo com base em informações 
populacionais, econômicas e socioambientais 
representadas em mapas temáticos e com diferentes 
projeções cartográficas. 
 
Pode-se considerar esta habilidade 
complementar ao desenvolvimento das 
habilidades (EF09GE08) e (EF09GE09). 

CE1.  Utilizar os conhecimentos 
geográficos para entender a interação 
sociedade/natureza e exercitar o 
interesse e o espírito de investigação e 
de resolução de problemas. 
 
CE4. 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. 
 
CE6. 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 

TI03:Educação Ambiental 

TI12:Trabalho, Ciência e 
Tecnologia. 

TI13:Diversidade Cultural, 
Religiosa e Étnica. 

TI14:Trabalho e Relações 
de Poder. 

TI15: Ética e Cidadania. 

 



preconceitos de qualquer natureza. 

 

 

Natureza, 

ambiente e 

qualidade de 

vida.  

Diversidade ambiental 

e as transformações 

nas paisagens na 

Europa, na Ásia e na 

Oceania.  

(EF09GE16)/ES Identificar e comparar diferentes 
domínios morfoclimáticos da Europa, da Ásia e da 
Oceania, reconhecendo e listando as diferenças e 
semelhanças entre os biomas dos três 
continentes, considerando o uso de mapas 
físicos para espacialização das áreas de 
ocorrência desses  domínios.  
(EF09GE17) Explicar as características físico-
naturais e a forma de ocupação e usos da terra em 
diferentes regiões da Europa, da Ásia e da Oceania. 
 
 (EF09GE18) Identificar e analisar as cadeias 
industriais e de inovação e as conseqüências dos 
usos de recursos naturais e das diferentes fontes de 
energia (tais como termoelétrica, hidrelétrica, eólica 
e nuclear) em diferentes países. 

 

CE5. 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. 
 
CE6.  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. 
 
CE7.  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. 
 

TI03:Educação Ambiental. 

TI12:Trabalho, Ciência e 
Tecnologia. 

TI14:Trabalho e Relações 
de Poder. 

 

 

 


