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1º ANO – 1º BIMESTRE
Campos ou Eixos

Conteúdo

Expectativas de Aprendizagem
- Compreender a posição no espaço a partir das relações corporais; (I).

LINGUAGEM
CARTOGRÁFICA

- Espaço representado: Orientação espacial.

- Observar o caminho casa-escola; identificar os diferentes elementos espaciais observados
e suas condições de acessibilidade. (I)
- Identificar as pessoas por: gênero, idade e cor; (I).

LUGAR E GRUPOS SOCIAIS
E CULTURAIS

MODO DE VIVER, TRABALHAR
E PRODUZIR NA CIDADE
E NO CAMPO
NATUREZA E
AÇÃO HUMANA

- O ser social: Espaço vivido e percebido.

- Agrupar as pessoas por gênero e por idade; (I).
- Reconhecer o respeito à diversidade; (I).
- Observar as diferenças entre paisagens; (I).

- O Espaço vivido:
As diferentes paisagens.

- Observar os modos de viver e as mudanças dos espaços da escola; (I).
- Observar o tempo meteorológico: noções de dia e noite, frio e calor, sol, chuva, nuvens; (I).

- O tempo e o meio ambiente.

- Compreender a importância da natureza para o ser humano; (I).
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1º ANO – 2º BIMESTRE
Campos ou Eixos

Conteúdo
- Espaço representado: Noção topológica.

LINGUAGEM
CARTOGRÁFICA

LUGAR E GRUPOS SOCIAIS
E CULTURAIS

MODO DE VIVER, TRABALHAR
E PRODUZIR NA CIDADE
E NO CAMPO

NATUREZA E
AÇÃO HUMANA

- Relações espaciais: vizinhança, fronteira, ordem,
envolvimento e continuidade.

Grupo social:
- Escola e família;
- Regras escolares e familiares.

Espaço de vivência:
- Paisagens;
- Paisagens em diferentes escalas.

- Ação humana na paisagem.

Expectativas de Aprendizagem
- Compreender e utilizar as relações topológicas elementares (dentro, fora, na frente, atrás,
ao lado, perto, longe); (I).
- Compreender as relações espaciais (vizinhança, separação/fronteira, ordem, envolvimento e
continuidade). (I)

- Identificar diferentes grupos a que pertence o estudante da turma, da escola, da família; (I).
- Reconhecer regras pertinentes à escola e à moradia distinguido-as a cada grupo; (I).

- Descrever paisagens de seu espaço de vivência; (I).
- Descrever paisagens em diferentes escalas geográficas; (I).

- Diferenciar objetos decorrentes da ação humana de elementos próprios da natureza em
diferentes lugares e diferentes paisagens; (I).

1º ANO – 3º BIMESTRE
Campos ou Eixos

Conteúdo

Expectativas de Aprendizagem

LINGUAGEM
CARTOGRÁFICA

- Ponto de referência.

- Identificar a posição dos estudantes e dos seus colegas em relação a diferentes pontos de
referência na sala de aula; (I).

LUGAR E GRUPOS SOCIAIS
E CULTURAIS

- Brincadeiras infantis.

- Identificar as brincadeiras infantis em diferentes grupos sociais e culturais (as universais e
das próprias de determinados grupos). (I)

- Cidade e campo.

- Identificar imagens da cidade e do campo. (I)

- Fenômenos naturais.

- Compreender o que é rio, mar, lagoa, chuva, enchente em situações concretas (se possível
em imagem). (I)

MODO DE VIVER, TRABALHAR
E PRODUZIR NA CIDADE
E NO CAMPO

NATUREZA E
AÇÃO HUMANA

CURRÍCULO DE GEOGRAFIA

1º ANO – 4º BIMESTRE
Campos ou Eixos
LINGUAGEM
CARTOGRÁFICA

LUGAR E GRUPOS SOCIAIS
E CULTURAIS

MODO DE VIVER, TRABALHAR
E PRODUZIR NA CIDADE
E NO CAMPO

NATUREZA E
AÇÃO HUMANA

Conteúdo

Expectativas de Aprendizagem

- Espaço representado: Noção projetiva.

- Observar as mudanças de ponto de vista através dos referenciais projetivos de direita e
esquerda. (I)

- Grupo Social: Escola e comunidade;

- Diferenciar os grupos da escola e da comunidade e identificar as relações de afetividade/
pertencimento com o lugar de vivência; (I).

- O Patrimônio Público.

- Reconhecer regras pertinentes ao espaço e ao patrimônio públicos. (I)
- Identificar imagens da cidade e do campo; (I).

- Paisagem urbana e rural.
- Observar as diferenças entre lugares no campo. (I)

- Meio ambiente:
preservação dos recursos naturais.

- Identificar ações de preservações dos recursos naturais no espaço de vivência. (I)

2º ANO – 1º BIMESTRE
Campos ou Eixos
LINGUAGEM
CARTOGRÁFICA

Conteúdo

Expectativas de Aprendizagem
- Compreender a posição a partir das relações corporais; (S).

- Organização e Orientação espacial: posição do corpo e os
elementos espaciais.

- Observar o caminho casa-escola; identificar os diferentes elementos espaciais observados
e suas condições de acessibilidade; (S).

- Identificar as pessoas por gênero, idade e cor; (S).

LUGAR E GRUPOS SOCIAIS
E CULTURAIS

- O ser social: o espaço vivido e percebido.

- Agrupar as pessoas por gênero e por idade; (S).
- Reconhecer o respeito à diversidade. (S).

MODO DE VIVER, TRABALHAR
E PRODUZIR NA CIDADE
E NO CAMPO

NATUREZA E
AÇÃO HUMANA

- Descrever paisagens de seu espaço de vivência; (S).
- O espaço vivido: paisagem.
- Descrever paisagens em diferentes escalas geográficas. (S)
- O tempo meteorológico: Noção de dia, noite, frio, calor,
chuva, nuvens.

- Observar o tempo meteorológico: noções de dia e noite, frio e calor, sol, chuva, nuvens;
(S).

- O meio ambiente: a natureza.

- Compreender a importância da natureza para o ser humano. (I).

CURRÍCULO DE GEOGRAFIA

2º ANO – 2º BIMESTRE
Campos ou Eixos

LINGUAGEM
CARTOGRÁFICA

Conteúdo
- Espaço representado: Noção topológica;
- Relações espaciais: vizinhança, fronteira, ordem,
envolvimento e continuidade.

Expectativas de Aprendizagem
- Compreender e utilizar as relações topológicas elementares (dentro, fora, na frente, atrás,
ao lado, perto, longe); (S).
- Compreender as relações espaciais (vizinhança, separação/fronteira, ordem, envolvimento e
continuidade). (S)

- Identificar diferentes grupos a que pertence o estudante da turma, da escola, da família; (S).

LUGAR E GRUPOS SOCIAIS
E CULTURAIS

- Grupo social: Escola e família;

- Comparar fotos de diferentes lugares de vivências; (S).

- Lugar.
- Observar as mudanças e lugares. (S)

MODO DE VIVER, TRABALHAR
E PRODUZIR NA CIDADE
E NO CAMPO

NATUREZA E
AÇÃO HUMANA

- Espaço vivido;

- Descrever paisagens de seu espaço de vivência. (S)

- Elementos das paisagens urbana e rural.

- Descrever elementos de paisagens urbanas e de paisagens rurais. (S)

- Paisagens em diferentes escalas;

- Descrever paisagens em diferentes escalas geográficas. (S)

- Ação humana na paisagem;
- Fenômenos naturais: rio, mar, lagoa, chuva e enchente.

- Diferenciar objetos decorrentes da ação humana de elementos próprios da natureza em
diferentes lugares e diferentes paisagens; (I).
- Compreender o que é rio, mar, lagoa, chuva, enchente em situações concretas (se
possível), e em imagem. (S).

2º ANO – 3º BIMESTRE
Campos ou Eixos
LINGUAGEM
CARTOGRÁFICA

Conteúdo
- Ponto de referência.

Expectativas de Aprendizagem
- Identificar a posição dos estudantes e dos seus colegas em relação a diferentes pontos de
referência na sala de aula. (S)
- Introduzir a noção de trabalho e de diferentes profissões; (S).

LUGAR E GRUPOS SOCIAIS
E CULTURAIS

MODO DE VIVER, TRABALHAR
E PRODUZIR NA CIDADE
E NO CAMPO

- Noção de trabalho;
- Brincadeiras infantis.

- Cidade e Campo;
- Meio de transporte.

- Reconhecer diferenças e complementaridades entre trabalho e lazer; (S).
- Identificar as brincadeiras infantis em diferentes grupos sociais e culturais (as universais e
as próprias de determinados grupos). (S)

- Identificar imagens da cidade e do campo; (S)
- Identificar os meios de transporte, deslocamento de pessoas e mercadorias na cidade e no
campo; (S)
- Comparar imagens de diferentes cidades e de diferentes partes da cidade. (S)

NATUREZA E
AÇÃO HUMANA

- Elemento da natureza e relações de apropriação da
sociedade.

- Identificar elemento da natureza e estabelecer relações com apropriação pela sociedade
(ex.: água na natureza/água encanada); (S).
- Identificar as interferências positivas e negativas da ação antrópica na natureza. (S)

CURRÍCULO DE GEOGRAFIA

2º ANO – 4º BIMESTRE
Campos ou Eixos

Conteúdo
Espaço representado:
- Noções projetivas;

LINGUAGEM
CARTOGRÁFICA

- Conceito de vizinhança, território e fronteira;
- Noção de legenda.

LUGAR E GRUPOS SOCIAIS
E CULTURAIS

- Grupo social: Escola e comunidade;
- Patrimônio Público.

Expectativas de Aprendizagem
- Observar as mudanças de ponto de vista através dos referenciais projetivos de direita e
esquerda; (I).
- Compreender o conceito de vizinhança (território, limites e fronteiras); (S).
- Traçar mapas do espaço de vivência e elaborar legendas. (S)

- Diferenciar os grupos da escola e da comunidade, identificando as relações e afetividade/
pertencimento com o lugar de vivência; (S).
- Reconhecer regras pertinentes ao espaço e ao patrimônio público. (I)

- Identificar imagens da cidade e do campo; (S).

MODO DE VIVER, TRABALHAR
E PRODUZIR NA CIDADE
E NO CAMPO

- Modo de viver na cidade e no campo;
- Meio ambiente;
- Produto agrícola na cidade.

- Observar as diferenças entre lugares no campo; (S).
- Compreender os principais problemas ambientais e a questão da qualidade de vida dos
habitantes da cidade. (S)
- Identificar produtos agrícolas comercializados na cidade. (S)

NATUREZA E
AÇÃO HUMANA

- Preservação da natureza.

- Identificar ações de preservação dos recursos naturais no espaço de vivência. (I)

3º ANO – 1º BIMESTRE
Campos ou Eixos

Conteúdo

Expectativas de Aprendizagem
- Compreender a posição a partir das relações corporais; (C).

- Espaço representado:
 orientação espacial.

LINGUAGEM
CARTOGRÁFICA

- Relações espaciais;
- Noções de topologia:
 Vizinhança, ordem, envolvimento e continuidade.

- Observar o caminho casa-escola; identificar os diferentes elementos espaciais observados
e suas condições de acessibilidade; (C).
- Compreender e utilizar as relações topológicas elementares (dentro, fora, na frente, atrás,
ao lado, perto, longe); (C).
- Compreender as relações espaciais (vizinhança, separação/fronteira, ordem, envolvimento e
continuidade). (C)

- Agrupar as pessoas por gênero e por idade; (C).

LUGAR E GRUPOS SOCIAIS
E CULTURAIS

- Grupo Social;

- Reconhecer o respeito à diversidade; (C).

- Espaço de vivência.

- Comparar fotos de diferentes lugares de vivências; (C).
- Observar as mudanças e lugares; (C).

MODO DE VIVER, TRABALHAR
E PRODUZIR NA CIDADE
E NO CAMPO

NATUREZA E
AÇÃO HUMANA

- O espaço de vivência;

- Observar o modo de viver e as mudanças no espaço da escola; (C).

- A paisagem do lugar;

- Descrever paisagens de seu espaço de vivência; (C).

- Noção de escala

- Descrever paisagens em diferentes escalas geográficas; (C).

- A cidade e o campo.

- Identificar a imagem da cidade e do campo; (C).

- O tempo meteorológico:

- Observar o tempo meteorológico: noções de dia e noite, frio e calor, sol, chuva, nuvens;
(C).

- A natureza e sua importância.

- Compreender a importância da natureza para o ser humano; (S).
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3º ANO – 2º BIMESTRE
Campos ou Eixos

Conteúdo

Expectativas de Aprendizagem
- Descrever, desenhar e comparar diferentes trajetos percorridos; (C).

- Espaço representado:

LINGUAGEM
CARTOGRÁFICA

- Ponto de referência;
- Noção projetiva.

- Identificar a posição dos estudantes e dos seus colegas em relação a diferentes pontos de
referencia na sala de aula; (C).
- Observar as mudanças de ponto de vista através dos referenciais projetivos de direita e de
esquerda; (C).

- Introduzir a noção de trabalho e de diferentes profissões; (C).

LUGAR E GRUPOS SOCIAIS
E CULTURAIS

- Noção de trabalho.

- Reconhecer diferenças e complementaridades entre trabalho e lazer; (C).
- Associar profissão ao local de trabalho e ao salário; (I).
- Identificar diferentes modos de viver na cidade e no campo; (I).

MODO DE VIVER, TRABALHAR
E PRODUZIR NA CIDADE
E NO CAMPO

- Modo de viver na cidade e no campo;
- Lugar: bairro.

- Identificar o trabalho realizado no espaço urbano e no espaço rural. (I)
- Reconhecer o que é um bairro e seus elementos, a partir do bairro da escola e em
comparação com outros bairros; (I).
- Comparar imagens de diferentes cidades e de diferentes partes das cidades. (S)

NATUREZA E
AÇÃO HUMANA

- O homem e sua ação na paisagem;

- Diferenciar objetos decorrentes da ação humana de elementos próprios da natureza em
diferentes lugares e diferentes paisagens; (S).

- Fenômeno da natureza:
Rio, mar, lagoa, chuva, enchente.

- Compreender o que é rio, mar, lagoa, chuva, enchente em situações concretas (se
possível), e em imagem; (C).

3º ANO – 3º BIMESTRE
Campos ou Eixos

Conteúdo

Expectativas de Aprendizagem
- Compreender o conceito de vizinhança (território, limites e fronteiras); (S).

LINGUAGEM
CARTOGRÁFICA

- Espaço representado: vizinhança, território, fronteira.
- Compreender o conceito de demarcação territorial; (S).
- Noção de legenda.
- Traçar mapas do espaço de vivência e elaborar legendas. (S)

- Reconhecer as regras pertinentes à escola e à moradia, distinguindo-as a cada grupo; (C).
- Grupo social: família, escola, igreja.

LUGAR E GRUPOS SOCIAIS
E CULTURAIS

- Regras pertinentes ao ambiente;
- Noção de naturalidade e nacionalidade;
- Elementos da identidade cultural.

- Entender as diferenças entre os diversos ambientes sociais e culturais: a rua, a escola, a
igreja, o clube, a família e outros; (C).
- Desenvolver noções de naturalidade e nacionalidade e perceber simultaneidade entre elas
diferentes escalas geográficas; (C).
- Reconhecer diversos elementos de identidade cultural em diferentes escalas geográficas.
(S)
- Relacionar as diferentes paisagens urbanas com as desigualdades sociais na cidade; (S).

MODO DE VIVER, TRABALHAR
E PRODUZIR NA CIDADE
E NO CAMPO

NATUREZA E
AÇÃO HUMANA

- Diferentes paisagens urbanas;
- Espaço urbano e rural.

- Elemento da natureza a água;
- Ação antrópica (ação feita pelo ser humano) na natureza.

- Reconhecer diferentes formas de uso e apropriação do espaço urbano e rural; (S).
- Identificar em diferentes espaços urbanos a exclusão social população sem teto, sem terra,
sem instrução, trabalho infantil. (S)
- Identificar elemento da natureza e estabelecer relações com apropriação pela sociedade
(ex.: água na natureza/água encanada); (S).
- Identificar as interferências positivas e negativas da ação antrópica na natureza; (S).
- Reconhecer e destacar elementos da natureza e as modificações feitas pela sociedade. (S)

CURRÍCULO DE GEOGRAFIA

3º ANO – 4º BIMESTRE
Campos ou Eixos
LINGUAGEM
CARTOGRÁFICA

Conteúdo
- Representação Espacial:
Localização;
- Noção de escala;
- Ponto cardeal.

- Brincadeira infantil;

LUGAR E GRUPOS SOCIAIS
E CULTURAIS

- Escola e comunidade;
Regras no patrimônio público.

Expectativas de Aprendizagem
- Trabalhar a localização da escola no bairro e deste na cidade e abordar as diferentes relações
escalares (escola, bairro, cidade e estado); (S).
- Elaborar plantas de parcelas do bairro (de uma praça, por exemplo) e introduzir a noção de escala
(proporção métrica); (S).
- Reconhecer os pontos cardeais. (S)
-Identificar as brincadeiras infantis em diferentes grupos sociais e culturais (as universais e as
próprias de determinados grupos). (C)
- Diferenciar os grupos da escola e da comunidade e identificar as relações e afetividade/
pertencimento com o lugar de vivência; (C).
- Reconhecer regras pertinentes ao espaço e ao patrimônio públicos. (S)
- Associar a questão da moradia à ocupação dos espaços urbanos; (I).

- Modo de viver no campo e na cidade;

MODO DE VIVER, TRABALHAR
E PRODUZIR NA CIDADE
E NO CAMPO

NATUREZA E
AÇÃO HUMANA

- Problemas ambientais;

- Compreender os principais problemas ambientais e a questão da qualidade de vida dos
habitantes da cidade; (C).

- Elementos fixos e os fluxos;

Compreender os elementos fixos e os fluxos que identificam e interligam o urbano e o rural; (C).

- Agricultura na cidade;

- Identificar produtos agrícolas comercializados na cidade. (S).

- Agricultura familiar;

- Compreender o papel da agricultura familiar na produção agrícola brasileira e as questões de
ordem econômica e social do campo. (C).

- Preservação do espaço;

- Identificar ações de preservações dos recursos naturais no espaço de vivência; (I).

- Sustentabilidade;

- Identificar usos inadequados da natureza e propor formas sustentáveis do seu uso; (I).

- Fenômenos naturais: solo, relevo, clima, vegetação;
- Recurso natural.

- Relacionar as transformações das paisagens naturais e a intervenção humana no processo de
produção do espaço geográfico; (I).
- Identificar ações de preservação dos recursos naturais no espaço de vivência. (I)

4º ANO – 1º BIMESTRE
Campos ou Eixos

Conteúdo

LINGUAGEM
CARTOGRÁFICA

- Representação do espaço: território, limites e fronteira.

LUGAR E GRUPOS SOCIAIS
E CULTURAIS

MODO DE VIVER, TRABALHAR
E PRODUZIR NA CIDADE
E NO CAMPO

Expectativas de Aprendizagem
- Compreender o conceito de vizinhança (território, limites e fronteiras); (C)
- Compreender o conceito de demarcação territorial; (C)

- Grupo Social: regra de convivência;
- Conceito de naturalidade e nacionalidade.

- Reconhecer regras pertinentes à escola e à moradia, distinguindo-as a cada grupo. (C)
- Desenvolver noções de naturalidade e nacionalidade, percebendo a simultaneidade entre elas,
em diferentes escalas geográficas. (C)

- Descrever paisagens em diferentes escalas geográficas; (C)
- Diferentes paisagens: cidade e campo.
- Identificar diferentes modos de viver na cidade e no campo. (S)

- Compreender a importância da natureza para o ser humano; (S)

NATUREZA E
AÇÃO HUMANA

- A natureza e seus elementos naturais.

- Diferenciar objetos decorrentes da ação humana de elementos próprios da natureza em diferentes
lugares e em diferentes paisagens; (S)
- Identificar elementos da natureza e estabelecer relações com a sua apropriação pela sociedade
(ex.: água na natureza/água encanada). (C)

CURRÍCULO DE GEOGRAFIA

4º ANO – 2º BIMESTRE
Campos ou Eixos

LINGUAGEM
CARTOGRÁFICA

Conteúdo
- Representação de trajeto:
 Legenda;
 Localização;
 Representação espacial.
- Plantas e noção de escala.

LUGAR E GRUPOS SOCIAIS
E CULTURAIS

- Noção de trabalho.

Expectativas de Aprendizagem
- Traçar mapas do espaço de vivência e elaborar legendas; (C)
- Trabalhar a localização da escola no bairro e deste na cidade, abordando as diferentes relações
escalares (escola, bairro, cidade, estado); (S)
- Elaborar plantas de parcelas do bairro (de uma praça, por exemplo) e introduzir a noção de escala
(proporção métrica). (C)

- Introduzir a noção de trabalho e diferentes profissões; (C)
- Associar profissão ao local de trabalho e salário. (S)

- Identificar o trabalho realizado no espaço urbano; (S)

MODO DE VIVER, TRABALHAR
E PRODUZIR NA CIDADE
E NO CAMPO

- Trabalho no espaço urbano e rural;

- Transporte no campo e na cidade.

- Compreender os diferentes tipos de trabalho no espaço rural; (S)
- Identificar os meios de transporte e deslocamento de pessoas e mercadorias na cidade e no
campo; (C)
- Identificar objetos fabricados na cidade e no campo. (S)

NATUREZA E
AÇÃO HUMANA

- Ação do homem na paisagem;
- Os elementos da natureza.

- Diferenciar objetos decorrentes da ação humana de elementos próprios da natureza em diferentes
lugares e diferentes paisagens; (C)
- Identificar elementos da natureza e estabelecer relações com apropriação pela sociedade (ex.:
água na natureza/água encanada). (C)

4º ANO – 3º BIMESTRE
Campos ou Eixos

Conteúdo

Expectativas de Aprendizagem
- Reconhecer os pontos cardeais; (C)

LINGUAGEM
CARTOGRÁFICA

LUGAR E GRUPOS SOCIAIS
E CULTURAIS

- Pontos cardeais e colaterais;
- Representação horizontal, oblíquo e vertical.

- Elementos de identidade cultural.

- Reconhecer os pontos colaterais a partir dos cardeais; (C)
- Compreender representações (fotos e desenhos), por meio de diferentes planos de visão
horizontal, oblíquo e vertical. (S)

- Reconhecer os diversos elementos de identidade cultural em diferentes escalas geográficas. (C)

- Comparar imagens de diferentes cidades e de diferentes partes das cidades; (S)

MODO DE VIVER, TRABALHAR
E PRODUZIR NA CIDADE
E NO CAMPO

- Modo de viver na cidade e no campo;

- Comparar imagens de diferentes áreas rurais; (S)

- Desigualdade Social.

- Relacionar as diferentes paisagens urbanas com as desigualdades sociais na cidade; (S)
- Reconhecer diferentes formas de uso e apropriação do espaço urbano e rural. (S)

- Identificar as interferências positivas e negativas da ação antrópica (ação feita pelo ser humano)
na natureza; (C)

NATUREZA E
AÇÃO HUMANA

- A natureza e a ação do homem;
- Sustentabilidade.

- Reconhecer paisagens, destacar elementos da natureza e as modificações feitas pela sociedade;
(S)
- Identificar usos inadequados da natureza e propor formas sustentáveis de seu uso. (S)

CURRÍCULO DE GEOGRAFIA

4º ANO – 4º BIMESTRE
Campos ou Eixos
LINGUAGEM
CARTOGRÁFICA

LUGAR E GRUPOS SOCIAIS
E CULTURAIS

Conteúdo

Expectativas de Aprendizagem

- Representação Espacial:
 Localização;
 Noção de escala;
 Ponto cardeal.

- Ler, interpretar símbolos e criar legendas em representações cartográficas; (I)

- Patrimônio público

- Reconhecer regras pertinentes ao espaço e ao patrimônio público. (C)

- Empregar os conhecimentos cartográficos em atividades concretas de localização e orientação
no espaço. (I)

- Identificar, em diferentes espaços urbanos, a exclusão social: população sem teto, sem terra,
sem instrução, trabalho infantil; (C)

MODO DE VIVER, TRABALHAR
E PRODUZIR NA CIDADE
E NO CAMPO

- Modo de viver: espaço urbano e rural;

- Associar a questão da moradia à ocupação dos espaços urbanos; (C)

- Moradia;

- Compreender os principais problemas ambientais e a questão da qualidade de vida dos
habitantes da cidade; (S)

- Meio ambiente;
- Elementos fixos e os fluxos;
- Agricultura familiar;
- Organização no espaço urbano e rural.

- Compreender os elementos fixos e os fluxos que identificam e interligam o urbano e o rural; (S)
- Identificar produtos agrícolas comercializados na cidade; (C).
-Compreender o papel da agricultura familiar na produção agrícola brasileira e as questões de
ordem econômica e social do campo; (S)
- Reconhecer a organização do espaço urbano e rural dos diferentes municípios de
Pernambuco. (S)
- Identificar ações de preservação dos recursos naturais no espaço de vivência; (S)

- Recursos naturais ambientais;

NATUREZA E
AÇÃO HUMANA

- Transformação na natureza;
- Os fenômenos naturais: solo, relevo, clima.

- Relacionar as transformações das paisagens naturais e a intervenção humana no processo de
produção do espaço geográfico; (C)
- Compreender a interação entre os fenômenos naturais (solo, relevo, clima, vegetação, dinâmica
da água). (S)

5º ANO – 1º BIMESTRE
Campos ou Eixos

Conteúdo

LINGUAGEM
CARTOGRÁFICA

- Representação do espaço: território, limites e fronteira.

LUGAR E GRUPOS SOCIAIS
E CULTURAIS

MODO DE VIVER, TRABALHAR
E PRODUZIR NA CIDADE
E NO CAMPO

Expectativas de Aprendizagem
- Compreender o conceito de vizinhança (território, limites e fronteiras); (C)
- Compreender o conceito de demarcação territorial; (C).

- Grupo Social: regra de convivência;
- Conceito de naturalidade e nacionalidade

- Reconhecer regras pertinentes à escola e à moradia, distinguindo-as a cada grupo; (C).
- Desenvolver noções de naturalidade e nacionalidade e perceber a simultaneidade entre elas,
em diferentes escalas geográficas; (C).

- Descrever paisagens em diferentes escalas geográficas; (C).
- Diferentes paisagens; cidade e campo.

- Identificar diferentes modos de viver na cidade e no campo; (C).

- Compreender a importância da natureza para o ser humano; (C).

NATUREZA E
AÇÃO HUMANA

- A natureza e seus elementos naturais.

- Reconhecer paisagens e destacar elementos da natureza e as modificações feitas
pela sociedade; (C).
- Identificar usos inadequados da natureza e propor formas sustentáveis de seu uso; (C).

CURRÍCULO DE GEOGRAFIA

5º ANO – 2º BIMESTRE
Campos ou Eixos

Conteúdo
- Localização;

LINGUAGEM
CARTOGRÁFICA

- Representação espacial:
- Plantas e noção de escala.

LUGAR E GRUPOS SOCIAIS
E CULTURAIS

- Profissão do lugar.

Expectativas de Aprendizagem
- Trabalhar a localização da escola no bairro e deste na cidade e abordar as diferentes relações
escalares (escola, bairro, cidade, estado); (C)
- Elaborar plantas de parcelas do bairro (de uma praça, por exemplo) e introduzir a noção de escala
(proporção métrica); (C)

- Associar profissão ao local de trabalho e ao salário; (C)

- Identificar o trabalho realizado no espaço urbano; (C)
- Trabalho no espaço urbano e rural;

MODO DE VIVER, TRABALHAR
E PRODUZIR NA CIDADE
E NO CAMPO

- Meios de transportes
- Objetos fabricados na cidade e no campo.

- Compreender os diferentes tipos de trabalho o espaço rural; (C)
- Identificar os meios de transporte e deslocamento de pessoas e mercadorias na cidade e no
campo; (C)
- Identificar objetos fabricados na cidade e no campo; (C)

NATUREZA E
AÇÃO HUMANA

- Elementos da natureza e sua modificação pela
sociedade.

- Reconhecer paisagens e destacar elementos da natureza e as modificações feitas
pela sociedade. (C)

- Sustentabilidade.

- Identificar usos inadequados da natureza e propor formas sustentáveis de seu uso. (C)

5º ANO – 3º BIMESTRE
Campos ou Eixos

Conteúdo

Expectativas de Aprendizagem
- Reconhecer os pontos cardeais; (C)

LINGUAGEM
CARTOGRÁFICA

- Pontos cardeais e colaterais;

- Reconhecer os pontos colaterais a partir dos cardeais; (C).

- Representação horizontal, oblíquo e vertical;

- Compreender representações (fotos e desenhos) por meio de diferentes planos de visão
horizontal, oblíquo e vertical. (S)

- Noção de mapa;
- Ler, interpretar símbolos e criar legendas em representações cartográficas. (S)
- Conceito de escala.

LUGAR E GRUPOS SOCIAIS
E CULTURAIS

- Elementos de identidade cultural

- Compreender o conceito de escala e sua importância para elaboração e leitura das
representações cartográficas. (S)
- Reconhecer os diversos elementos de identidade cultural em diferentes
escalas geográficas. (C)
- Comparar imagens de diferentes cidades e de diferentes partes das cidades; (C)

MODO DE VIVER, TRABALHAR
E PRODUZIR NA CIDADE
E NO CAMPO

NATUREZA E
AÇÃO HUMANA

- Modo de viver: cidade e campo;
- Comparar imagens de diferentes áreas rurais; (C)
- Desigualdade Social;
- Relacionar as diferentes paisagens urbanas com as desigualdades sociais na cidade; (C)
- Apropriação do espaço urbano e rural.

- Transformação da paisagem natural e a intervenção
humana.
- Fenômeno natural (solo, relevo, clima, vegetação)

- Reconhecer diferentes formas de uso e apropriação do espaço urbano e rural. (C)

- Relacionar as transformações das paisagens naturais e a intervenção humana no processo de
produção do espaço geográfico; (S)
- Compreender a interação entre os fenômenos naturais (solo, relevo, clima, vegetação e dinâmica
da água). (S)

CURRÍCULO DE GEOGRAFIA

5º ANO – 4º BIMESTRE
Campos ou Eixos

Conteúdo

Expectativas de Aprendizagem
- Comparar mapas construídos em diferentes escalas cartográficas; (S)

- Espaço representado: Noção de escala cartográfica;

- Compreender o significado da “rosa dos ventos” (pontos cardeais e colaterais) e sua utilidade
como um sistema de referência e orientação espacial; (I)

- Pontos cardeais e colaterais;

LINGUAGEM
CARTOGRÁFICA

- Localização
- Leitura de mapa
- Instrumento tecnológico na geografia.

- Empregar os conhecimentos cartográficos em atividades concretas de localização e orientação
no espaço; (S)
- Ler e interpretar mapas, imagens, tabelas e gráficos com informações sobre a realidade local,
estadual e regional. (I)
- Identificar as principais tecnologias aplicadas à cartografia na atualidade. (I)

LUGAR E GRUPOS SOCIAIS
E CULTURAIS

- Patrimônio público

- Reconhecer regras pertinentes ao espaço e ao patrimônio público. (C)
- Identificar em diferentes espaços urbanos a exclusão social: população sem teto, sem terra, sem
instrução, trabalho infantil; (C)

- Modo de viver no espaço urbano e rural:
- Organização no espaço rural e urbano

MODO DE VIVER, TRABALHAR
E PRODUZIR NA CIDADE
E NO CAMPO

- Ocupação no espaço urbano;
- Problema ambiental;
- Os elementos fixos e fluxos;
- Comercialização de produtos agrícolas
- Agricultura familiar;

- Reconhecer a organização do espaço urbano e rural dos diferentes municípios
de Pernambuco; (C)
- Associar a questão da moradia à ocupação dos espaços urbanos; (S)
- Compreender os principais problemas ambientais e a questão da qualidade de vida dos
habitantes da cidade. (S)
- Compreender os elementos fixos e os fluxos que identificam e interligam o urbano e o rural; (C)
- Identificar produtos agrícolas comercializados na cidade; (C)
- Compreender o papel da agricultura familiar na produção agrícola brasileira e as questões de
ordem econômica e social do campo. (S)

- Fenômenos naturais: solo; relevo; clima.

NATUREZA E
AÇÃO HUMANA

- Preservação dos recursos naturais.

- Compreender a interação entre os fenômenos naturais (solo, relevo, clima, vegetação, dinâmica
da água) no estado de Pernambuco; (C)
- Identificar ações de preservações dos recursos naturais no espaço de vivência; (S)
- Identificar ações de preservação dos recursos naturais no estado de Pernambuco. (S)
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