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A existência na Terra é constituída por um conjunto de 
fenômenos naturais e sociais indissociáveis. O ser humano 
interage com o meio natural e social no qual vive desde muito 
cedo e esta interação permeia toda sua vida.

A vivência humana e suas interações com a natureza são 
desafios da atualidade, que requerem uma compreensão de 
como as ações de diferentes sociedades modificaram e vem 
modificando a natureza e como essas mudanças interferem na 
vida das pessoas. 

Desta forma, a Matriz Curricular Municipal para a 
Educação Básica - Ciências Naturais e Sociais de Mogi das 
Cruzes, pautada nos Parâmetros Curriculares Nacionais, 
propõe o estudo das disciplinas escolares Ciências, História e 
Geografia de forma integrada, ao mesmo tempo em que são 
respeitadas as especificidades dos diferentes campos de cada 
área de conhecimento. 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Municipais 
para a Educação da Infância “cabe à escola ser agente de 
mudança, favorecendo o desenvolvimento de habilidades, 
competências, conhecimentos e saberes da experiência para a 
construção da autonomia e emancipação do aprendiz”. Assim, 
permite que o educando desenvolva a base para uma 
educação cidadã fundamentada no relacionamento 
interpessoal e com a natureza. Para tanto são necessárias 
mudanças nas práticas pedagógicas com a priorização de 
atividades de pesquisa, experimentação e exploração que 
compreendam conhecimentos empíricos e conceitos 
científicos.

Nesta visão, desenvolver na Educação Básica, o 
currículo de Ciências Naturais e Sociais em três eixos, 
TRANSFORMAÇÃO POLÍTICA, CULTURAL, SOCIAL e 
ECONÔMICA // EVOLUÇÃO DOS SERES VIVOS E 
UNIVERSO // RELAÇÃO SOCIEDADE NATUREZA, 
permite trabalhar de forma simultânea e articulada, 
conteúdos tanto na dimensão conceitual como na dimensão 
procedimental e atitudinal.

Ciências Naturais e Sociais

CONCEPÇÃO

Se a atividade humana gerou os problemas ambientais de hoje, é 
dela que deveria surgir as soluções. Mas para que se alcance saídas 
eficazes do ponto de vista ambiental, econômico e social será 
preciso primeiro compreender como o ser humano se relaciona 
com a natureza. Esse entendimento depende da integração do 
conhecimento das ciências naturais com as ciências sociais. 
(Zorzetto, 2008)



LEIA MAIS 
SOBRE: 

AONDE CHEGAR? COMO CHEGAR?
O QUE FAZER PARA

 CHEGAR?
AO CHEGAR FAZ 

NECESSÁRIO SABER SE...

No relacionamento com pessoas e na ampliação 
do repertório de conhecimentos a respeito do 

.mundo social e natural

Interagindo com adultos e crianças para 
desenvolver as primeiras noções a respeito das 
pessoas, do seu grupo social e das relações 
humanas.

Interagindo com animais, plantas e diferentes 
objetos que o cercam, suas propriedades e as 
relações simples de causa e efeito.

Percebendo seu corpo como um todo (órgãos, 
funções, sensações, emoções, sentimentos e 
pensamento).

Participar de atividades que explorem os nomes 
das partes do corpo e de algumas de suas 
funções.

Estabelecer rotinas de prática da higiene do 
corpo e do ambiente.

Participar de atividades que envolvam a 
observação e interação com animais.

Cuidar de plantas e acompanhar seu 
crescimento.

 diferentes tipos de materiais 
e objetos.

Entrar em contato com as transformações 
decorrentes de misturas de elementos e 
materiais. 

Brincar e explorar

Participar de atividades que envolvam histórias, 
brincadeiras, jogos e canções relacionadas às 
tradições culturais de sua comunidade e de 
outros grupos.

Mundo social e natural / Brincar e explorar / Hábitos, costumes e valores / Ação do homem e dos fenômenos da natureza /  Imagem,  esquema e conceito corporal / Grupos indígenas da região / Patrimônio histórico vivo / 
Componentes bióticos e abióticos / Modificações realizadas na paisagem de uma localidade com o passar do tempo / Ciclo vital de alguns animais e vegetais / Partes que compõem o vegetal / Consumo consciente e combate ao 
desperdício / Alimentos produzidos na região e seu valor nutricional / Etapas de transformações de materiais em objetos / Movimentos migratórios / Confrontos culturais e étnicos / Povos indígenas / Povos africanos / Ação de 
microrganismos e fungos / Ciclo da água na natureza / Modo de vida do campo e da cidade / Convenções cartográficas / Metrópole /  Biorremediação

CIÊNCIAS NATURAIS E SOCIAIS - BERÇÁRIO / INFANTIL I / INFANTIL II
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• Manifesta curiosidade e interesse pelo mundo 
social e natural.

• Percebe propriedades de diferentes objetos e 
suas possibilidades de transformações.

• Percebe a importância das relações com as 
pessoas e com o espaço no qual está inserido.

A partir do conhecimento prévio do aluno e 
por meio de situações reais e cotidianas:

anexos/
anexos/


LEIA MAIS 
SOBRE: 

AONDE CHEGAR? COMO CHEGAR?
O QUE FAZER PARA

 CHEGAR?
AO CHEGAR FAZ 

NECESSÁRIO SABER SE...

No estabelecimento de algumas relações entre 
o modo de vida característico de seu grupo 
social e de outros grupos.

Interagindo com adultos e crianças para 
desenvolver noções a respeito das pessoas, do 
seu grupo social e das relações humanas.

Conhecendo os modos de ser, viver e trabalhar 
de alguns grupos sociais do presente e do 
passado de diferentes localidades.

Percebendo alguns papéis sociais existentes no 
seu grupo de convívio e fora dele.

Participar de atividades que envolvam histórias,  
brincadeiras, jogos e canções relacionadas às 
tradições culturais de sua comunidade e de 
outros grupos para valorizar seu patrimônio 
cultural.

Entrar em contato com regras elementares de 
convívio social.

Relacionar semelhanças e diferenças entre
 de diversos grupos 

sociais.

 
hábitos, costumes e valores

CIÊNCIAS NATURAIS E SOCIAIS - INFANTIL III / INFANTIL IV
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• Estabelece relações entre seu cotidiano, suas 
vivências sócio-culturais, históricas e 
geográficas com as de outros grupos.

• Vivencia regras, nomes, valores e convenções 
sociais.

A partir do conhecimento prévio do aluno e 
por meio de situações reais e cotidianas:

No estabelecimento de algumas relações entre 
o ambiente e as formas de vida a partir das 
transformações decorrentes da 

.
ação do 

homem e dos fenômenos da natureza

Utilizar fotos, cartões postais, relatos e outros 
registros para a observação de mudanças 
ocorridas nas paisagens ao longo do tempo.

Entrar em contato com representações como 
plantas de rua, mapas, globos terrestres e 
desenhos bem como participar de brincadeiras 
como caça ao tesouro.

Identificar os impactos positivos e negativos das 
alterações que ocorrem no ambiente e 
conseqüentemente na vida dos seres humanos, 
dos animais e das plantas.

• Reconhece que ocorrem mudanças no 
ambiente decorrentes da ação do homem bem 
como dos fenômenos naturais.

Participar de projetos, atividades e ações que 
incentivem a reflexão e a formação de hábitos 
que contribuem para a preservação do 
ambiente.

Percebendo a paisagem local (rios, vegetação, 
construções, florestas etc) e fenômenos 
naturais.

Desenvolvendo atitudes de manutenção e 
preservação dos espaços coletivos e do 
ambiente.

Mundo social e natural / Brincar e explorar / Hábitos, costumes e valores / Ação do homem e dos fenômenos da natureza /  Imagem,  esquema e conceito corporal / Grupos indígenas da região / Patrimônio histórico vivo / 
Componentes bióticos e abióticos / Modificações realizadas na paisagem de uma localidade com o passar do tempo / Ciclo vital de alguns animais e vegetais / Partes que compõem o vegetal / Consumo consciente e combate ao 
desperdício / Alimentos produzidos na região e seu valor nutricional / Etapas de transformações de materiais em objetos / Movimentos migratórios / Confrontos culturais e étnicos / Povos indígenas / Povos africanos / Ação de 
microrganismos e fungos / Ciclo da água na natureza / Modo de vida do campo e da cidade / Convenções cartográficas / Metrópole /  Biorremediação

anexos/
anexos/
anexos/


LEIA MAIS 
SOBRE: 

AONDE CHEGAR? COMO CHEGAR?
O QUE FAZER PARA

 CHEGAR?
AO CHEGAR FAZ 

NECESSÁRIO SABER SE...

No desenvolvimento de atitudes de respeito e 
preservação à vida, bem como atitudes 
relacionadas à saúde.

Valorizando a vida nas situações que impliquem 
cuidados prestados a animais e plantas.

Participar de atividades que envolvam a 
observação e interação com pequenos animais.

Cuidar de plantas e acompanhar seu 
crescimento.

CIÊNCIAS NATURAIS E SOCIAIS - INFANTIL III / INFANTIL IV

• Valoriza a importância da preservação e 
cuidado das espécies e do próprio corpo.

No conhecimento das relações entre seres 
humanos e a natureza e as formas de utilização 
dos recursos naturais.

Participar de atividades que envolvam 
processos de confecção de objetos.

  algumas propriedades de 
materiais e objetos.

Participar de atividades que promovam atitudes 
relacionadas à prevenção de acidentes e a 
conservação dos objetos utilizados no 
cotidiano.

Brincar e explorar

• Apresenta noções re lac ionadas às  
propriedades dos diferentes objetos e suas 
relações de causa e efeito bem como das 
transformações de materiais.

Interagindo com diferentes tipos de materiais e 
objetos, identificando suas características, 
propriedades, funções e relações simples de 
causa e efeito.

Compreendendo as  t rans formações  
decorrentes de misturas de elementos e 
materiais.

Preparar receitas culinárias, massas caseiras e 
misturas de diferentes materiais.

Percebendo seu corpo como um todo (órgãos,  
funções, sensações , emoções, sentimentos e 
pensamento).

Explorando suas habilidades físicas, motoras e 
perceptivas.

Participar de atividades que explorem 
.

imagem, 
esquema e conceito corporal

Percebendo os cuidados necessários à 
preservação da vida e do ambiente.

Conhecer algumas espécies da fauna e flora 
brasileira e mundial.

Estabelecer rotinas de prática da higiene do 
corpo e do ambiente.

anexos/
anexos/


LEIA MAIS 
SOBRE: 

AONDE CHEGAR? COMO CHEGAR?
O QUE FAZER PARA

 CHEGAR?
AO CHEGAR FAZ 

NECESSÁRIO SABER SE...

CIÊNCIAS NATURAIS E SOCIAIS - 1º ANO

No estabelecimento de algumas relações entre 
o modo de vida característico de seu grupo 
social, outros grupos e gerações.

Na ampliação de sua autoconfiança, 
independência e autonomia.

Interagindo com adultos e crianças para 
desenvolver noções a respeito das pessoas, do 
seu grupo social e das relações humanas.

Conhecendo os modos de ser, viver e trabalhar 
de alguns grupos sociais do presente e do 
passado de diferentes localidades com seu 
modo de vida.

Reconhecendo alguns papéis sociais existentes 
no seu grupo de convívio e fora dele.

Reconhecendo gradualmente suas limitações e 
possibilidades e agindo de acordo com elas.

E xp re s s a r, man i f e s t a r  e  con t ro l a r  
progressivamente suas necessidades, desejos e 
sentimentos em situações cotidianas.

Participar de atividades que envolvam histórias, 
brincadeiras, jogos e canções relacionadas às 
tradições culturais de sua comunidade e de 
outros grupos para valorizar seu patrimônio 
cultural.

Utilizar diferentes fontes de informações (fotos, 
vídeos, relatos, reportagens, mapas, livros, 
árvore genealógica etc).

Respeitar e utilizar regras elementares de 
convívio social.

Participar de atividades que favoreçam atitudes 
de respeito às diferenças existentes entre os 

 dos diversos grupos 
sociais.
hábitos, costumes e valores

• Estabelece relações entre seu cotidiano e as 
vivências sócio-culturais, históricas e 
geográficas com as de outros grupos e gerações.

• Compreende a dinâmica social em sua 
estrutura básica (família, escola, trabalho) e a 
existência de normas, valores e convenções 
sociais.

• Demonstra iniciativa, autoconfiança e 
independência em suas atitudes.

• Firma sua identidade em relação aos colegas, 
expondo preferências e opiniões.
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A partir do conhecimento prévio do aluno e 
por meio de situações reais e cotidianas:

Transformação Política, Cultural, Social 
e Econômica.

Reconhecendo e enfrentando situações de 
conflito, utilizando seus recursos pessoais, 
respeitando as outras crianças, adultos e 
exigindo reciprocidade.

Tomar iniciativa para resolver pequenos 
problemas do cotidiano, pedindo ajuda se 
necessário.

Utilizar o diálogo como forma de lidar com os 
conflitos.

Mundo social e natural / Brincar e explorar / Hábitos, costumes e valores / Ação do homem e dos fenômenos da natureza /  Imagem,  esquema e conceito corporal / Grupos indígenas da região / Patrimônio histórico vivo / 
Componentes bióticos e abióticos / Modificações realizadas na paisagem de uma localidade com o passar do tempo / Ciclo vital de alguns animais e vegetais / Partes que compõem o vegetal / Consumo consciente e combate ao 
desperdício / Alimentos produzidos na região e seu valor nutricional / Etapas de transformações de materiais em objetos / Movimentos migratórios / Confrontos culturais e étnicos / Povos indígenas / Povos africanos / Ação de 
microrganismos e fungos / Ciclo da água na natureza / Modo de vida do campo e da cidade / Convenções cartográficas / Metrópole /  Biorremediação

anexos/


AONDE CHEGAR? COMO CHEGAR?
O QUE FAZER PARA

 CHEGAR?
AO CHEGAR FAZ 

NECESSÁRIO SABER SE...

CIÊNCIAS NATURAIS E SOCIAIS - 1º ANO

No conhecimento de que a paisagem é formada 
por diferentes componentes interdependentes.

Percebendo a paisagem local (rios, vegetação, 
construções, florestas etc.) e fenômenos 
naturais.

Utilizar fotos, cartões postais, relatos e outros 
registros para a observação de mudanças 
ocorridas nas paisagens ao longo do tempo.

Entrar em contato com representações como 
plantas de rua, mapas, globos terrestres e 
desenhos bem como participar de brincadeiras.

• Reconhece que ocorrem mudanças no 
ambiente decorrentes da ação do homem bem 
como dos fenômenos naturais.

• Reconhece que o ambiente é composto por 
seres vivos, água, ar e solo e sua relação de 
interdependência.
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Evolução dos seres vivos e Universo

Conhecendo o funcionamento da natureza, seus 
ciclos e seus ritmos de tempo, bem como a 
relação que o homem estabelece com ela.

Observar as alterações na paisagem, na vida de 
animais e plantas conforme ocorrem as 
estações do ano.

 

Participar de rodas de conversas sobre o 
comportamento social e suas relações com o 
ambiente, sejam elas negativas ou positivas.

Desenvolvendo atitudes de manutenção e 
preservação dos espaços coletivos e do 
ambiente.

Participar de projetos, atividades e ações que 
incentivem a reflexão e a formação de hábitos 
que contribuam para a preservação do 
ambiente.

No desenvolvimento de atitudes que valorizam 
a saúde e o bem-estar individual e coletivo.

Valorizando a limpeza e a aparência pessoal e do 
ambiente.

Valorizando ações de cooperação e solidariedade, 
desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração.

Reconhecendo situações de risco no seu ambiente 
mais próximo, estabelecendo cuidados necessários 
para a prevenção de acidentes.

Aplicar os procedimentos adequados relacionados à 
alimentação e à higiene, cuidado e limpeza pessoal.

Realizar pequenas tarefas do cotidiano que envolvam 
ações de cooperação, solidariedade e ajuda na relação 
com os outros.

Participar de atividades que envolvam procedimentos 
básicos de prevenção a acidentes e autocuidado.

• Valoriza atitudes que favoreçam a qualidade de 
vida individual e coletiva.
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Participar de atividades que explorem 
.

Explorar suas habilidades físicas, motoras e 
perceptivas.

imagem, 
esquema e conceito corporal

No estabelecimento de algumas relações entre 
o modo de vida característico de seu grupo 
social e de outros grupos.

Percebendo seu corpo como um todo (órgãos, 
funções, sensações, emoções, sentimentos e 
pensamento).

anexos/


AONDE CHEGAR? COMO CHEGAR?
O QUE FAZER PARA

 CHEGAR?
AO CHEGAR FAZ 

NECESSÁRIO SABER SE...

CIÊNCIAS NATURAIS E SOCIAIS - 1º ANO

Relação Sociedade e Natureza

No reconhecimento dos processos e 
etapas de transformação de materiais em 
objetos .

Interagindo com diferentes tipos de 
materiais e objetos, identificando suas 
características, propriedades, funções e 
usos em contextos significativos.

Participar de atividades que envolvam 
processos de confecção de objetos.

 algumas propriedades 
de materiais e objetos de diferentes 
épocas.

Brincar e explorar

• Apresenta noções relacionadas às 
propriedades e funções dos diferentes 
objetos e suas relações com os modos de 
produção.
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Comparando objetos produzidos em 
diferentes épocas e por diferentes grupos 
sociais, bem como os modos de produção.

Identificar as diferentes profissões, as 
atividades e os instrumentos de trabalho 
relacionados a cada uma delas.



LEIA MAIS 
SOBRE: 

AONDE CHEGAR? COMO CHEGAR?
O QUE FAZER PARA

 CHEGAR?
AO CHEGAR FAZ 

NECESSÁRIO SABER SE...
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CIÊNCIAS NATURAIS E SOCIAIS - 2º ANO

No conhecimento de fatos históricos, políticos, 
sociais e geográficos de seu grupo de convívio 
escolar e de sua localidade.

Percebendo diferenças e semelhanças 
individuais, sociais, econômicas e culturais entre 
as crianças e adultos de seu convívio.

Conhecendo costumes das famílias e do 
ambiente escolar e as transformações que 
ocorreram ao longo do tempo.

Identificar costumes e estabelecer semelhanças 
e diferenças, mudanças e permanências entre o 
atual e o antigo.

• Relaciona fatos históricos, políticos, sociais e 
geográficos, referentes a si, sua família, sua escola 
e sua comunidade através dos tempos e 
identifica semelhanças e diferenças, mudanças e 
permanências.

• Reconhece que cada pessoa é única e especial 
em sua individualidade e é influenciado pelas 
tradições e costumes familiares e de sua 
localidade.
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A partir do conhecimento prévio do aluno e 
por meio de situações reais e cotidianas:

Transformação Política, Cultural, Social 
e Econômica.

Conhecendo o modo de vida social, econômico, 
cultural, político, religioso e artístico de 

.
grupos 

indígenas

Identificar o grupo indígena da região, o 
território onde habitam ou que habitaram, sua 
organização familiar, a produção dos alimentos, 
divisão de trabalho, ritos culturais e religiosos.

Conhecendo outras formas de expressão 
cultural que constituem 

.
patrimônio histórico 

vivo

Participar de atividades, eventos, exposições 
com enfoque cultural de sua localidade.

Na identificação de documentos históricos 
como fonte de informação.

Resgatando informações em diferentes tipos de 
fontes históricas, valorizando o patrimônio 
cultural da localidade e de seu país.

Pesquisar e coletar dados e registros em 
diferentes fontes históricas: entrevistas, revistas, 
jornais, imagens, artefatos, fotos, cartas, filmes, 
diários etc.

• Utiliza recursos diversos para pesquisa e 
coleta de dados, reconhecendo os mesmos 
como fonte de informação.

Mundo social e natural / Brincar e explorar / Hábitos, costumes e valores / Ação do homem e dos fenômenos da natureza /  Imagem,  esquema e conceito corporal / Grupos indígenas da região / Patrimônio histórico vivo / 
Componentes bióticos e abióticos / Modificações realizadas na paisagem de uma localidade com o passar do tempo / Ciclo vital de alguns animais e vegetais / Partes que compõem o vegetal / Consumo consciente e combate ao 
desperdício / Alimentos produzidos na região e seu valor nutricional / Etapas de transformações de materiais em objetos / Movimentos migratórios / Confrontos culturais e étnicos / Povos indígenas / Povos africanos / Ação de 
microrganismos e fungos / Ciclo da água na natureza / Modo de vida do campo e da cidade / Convenções cartográficas / Metrópole /  Biorremediação

anexos/
anexos/


AONDE CHEGAR? COMO CHEGAR?
O QUE FAZER PARA

 CHEGAR?
AO CHEGAR FAZ 

NECESSÁRIO SABER SE...
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CIÊNCIAS NATURAIS E SOCIAIS - 2º ANO

No reconhecimento da presença de 
 que 

determinam as características específicas dos 
diferentes ambientes na paisagem local.

componentes bióticos e abióticos
Confrontando diferentes ambientes naturais e 
construídos e percebendo os componentes e 
fatos que se apresentam em cada um (seres 
vivos, ar, água, luz, calor).

Observar, registrar e comunicar as diferenças 
entre os di ferentes ambientes pela 
disponibilidade de componentes bem como 
pela presença do ser humano.

• Identifica os componentes comuns e 
diferentes em ambientes diversos a partir de 
observações diretas e indiretas da paisagem 
local.

9

Evolução dos seres vivos e Universo

Na compreensão do  como 
característica comum a todos os seres vivos.

ciclo vital Analisando a reprodução e o desenvolvimento 
de diferentes seres vivos.

Identificar características do corpo humano e 
comportamentos nas diferentes fases da vida.

Relacionar determinados filhotes às suas mães, 
às formas como desenvolvem no interior da 
mãe ou em ovos, tempo de gestação etc.

• Percebe as transformações nas diferentes 
fases da vida.

Reconhecendo que recebemos muitos 
estímulos do ambiente por meio dos sentidos.

Identificar os órgãos dos sentidos e relacioná-
los às situações do cotidiano.

Desenvolvendo a noção de componentes 
bióticos e abióticos de um ambiente.

Participar de atividades que favoreçam perceber 
a presença de ar no ambiente.

Reconhecer a importância do solo para os seres 
vivos.

Perceber a ação de luz solar no ambiente e sua 
importância para o desenvolvimento da vida.

Identificar a presença de água em diversas 
atividades do cotidiano.

Identificar elementos vivos e não vivos na 
natureza.



AONDE CHEGAR? COMO CHEGAR?
O QUE FAZER PARA

 CHEGAR?
AO CHEGAR FAZ 

NECESSÁRIO SABER SE...
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Na identificação de ações coletivas e individuais 
que conduzam à qualidade e melhoria das 
condições de vida das localidades.

Conhecendo as leis que regulamentam os 
direitos e deveres das crianças.

Conhecendo o significado de cidadania e as 
formas de exercê-la.

Estabelecer regras e normas que organizem a 
convivência entre as pessoas em ambientes 
diversos.

Participar de atividades que incentivem a prática 
de atitudes de cooperação e respeito.

• Reconhece a si e aos outros como cidadãos de 
direitos e deveres.

10

Relação Sociedade e Natureza

C o n h e c e n d o  a s  c a r a c t e r í s t i c a s  e  
comportamentos dos seres vivos e as 
condições do ambiente em que vivem e 
percebendo a diversidade da vida.

Comparar imagens que mostrem 

.

Coletar informações sobre a vida de 
determinados animais e plantas em seus 
ambientes.

Observar figuras, ler pequenos textos, criar 
pequenos animais em terrários ou aquários, 
cultivar plantas e assistir vídeos.

modificações 
realizadas na paisagem de uma localidade com o 
passar do tempo

Na compreensão de que diferentes seres vivos, 
no espaço e no tempo, realizam as funções de 
alimentação, sustentação, locomoção e 
reprodução, em relação às condições do 
ambiente em que vivem.

Percebendo que os seres humanos realizam 
transformações nos ambientes para suprir suas 
necessidades em ações individuais e coletivas.

Observar como são estabelecidas as relações 
de interdependência entre espécies vivas e os 
componentes não vivos.

Observar os ambientes construídos pelo 
homem, como hortas, cidades, praças, ruas.

• Relaciona características que permitem a 
sobrevivência de animais e vegetais conforme o 
ambiente em que vivem.

CIÊNCIAS NATURAIS E SOCIAIS - 2º ANO

Confrontando as diferentes relações entre 
sociedade e natureza pela leitura da paisagem.

Investigar como o homem utiliza em diferentes 
espaços e tempos, as técnicas e instrumentos de 
trabalho na apropriação e na transformação dos 
elementos naturais disponíveis na paisagem 
local.



LEIA MAIS 
SOBRE: 

AONDE CHEGAR? COMO CHEGAR?
O QUE FAZER PARA

 CHEGAR?
AO CHEGAR FAZ 

NECESSÁRIO SABER SE...
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CIÊNCIAS NATURAIS E SOCIAIS - 3º ANO

No reconhecimento de permanências e 
transformações políticas, sociais, econômicas e 
culturais nas vivências cotidianas da sua 
coletividade.

Levantando diferenças e semelhanças nos 
aspectos sociais, econômicos e culturais em 
diferentes épocas históricas, entre pessoas e 
entre grupos da sua coletividade.

Identificar costumes e estabelecer semelhanças 
e diferenças, mudanças e permanências entre o 
atual e o antigo.

• Reconhece que sua realidade estabelece laços 
de identidade histórica com diferentes tempos, 
que envolvem modos de vida, sujeitos e outros 
contextos.

11

A partir do conhecimento prévio do aluno e 
por meio de situações reais e cotidianas:

Transformação Política, Cultural, Social 
e Econômica.

Compreendendo que o tempo da história, é 
marcado por acontecimentos importantes que 
contribuem na construção da sua vida pessoal e 
da comunidade.

Identificar as diferentes maneiras de sentir, 
perceber e medir o tempo na história.

Conhecendo e valorizando outras formas de 
expressão cultural que constituem 

.
patrimônio 

histórico vivo

Participar de atividades, eventos, exposições 
com enfoque cultural de sua localidade.

Na identificação de documentos históricos 
como fonte de informação discernindo algumas 
de suas funções.

Resgatando informações em diferentes tipos de 
fontes históricas, valorizando o patrimônio 
cultural da localidade e de seu país.

Pesquisar e coletar dados e registros em 
diferentes fontes históricas: entrevistas, revistas, 
jornais, imagens, artefatos, fotos, cartas, filmes, 
diários etc.

• Utiliza recursos diversos para pesquisa, coleta 
de dados, registro e reconhece os mesmos 
como fonte de informação.

Analisando informações em diferentes fontes, 
percebendo suas funções e estabelecendo 
relações entre o presente e o passado.

Registrar seqüências de eventos observadas em 
experimentos e outras atividades, identificando 
etapas de transformações. 

• Compara acontecimentos em diferentes 
perspectivas históricas.

Comparando o modo de vida social, econômico, 
cultural, político, religioso e artístico de 

 com o seu grupo de convívio. 
grupos 

indígenas da região

Relacionar o seu modo de vida e de sua 
comunidade, com grupos indígenas no que diz 
respeito à ocupação do território, construções 
de moradias, divisão de tarefas, lazer, 
religiosidade, uso de instrumentos nas 
atividades de trabalho, hábitos de higiene e 
saúde, comunicação, transporte, modos de 
medir o tempo etc.

Registrar, seguindo roteiro, as informações 
observadas em experimentos ou outras formas 
de pesquisa.

Valorizando o patrimônio histórico local, 
compreendendo o universo sócio-cultural e a 
trajetória histórico-temporal em que está 
inserido.

Mundo social e natural / Brincar e explorar / Hábitos, costumes e valores / Ação do homem e dos fenômenos da natureza /  Imagem,  esquema e conceito corporal / Grupos indígenas da região / Patrimônio histórico vivo / 
Componentes bióticos e abióticos / Modificações realizadas na paisagem de uma localidade com o passar do tempo / Ciclo vital de alguns animais e vegetais / Partes que compõem o vegetal / Consumo consciente e combate ao 
desperdício / Alimentos produzidos na região e seu valor nutricional / Etapas de transformações de materiais em objetos / Movimentos migratórios / Confrontos culturais e étnicos / Povos indígenas / Povos africanos / Ação de 
microrganismos e fungos / Ciclo da água na natureza / Modo de vida do campo e da cidade / Convenções cartográficas / Metrópole /  Biorremediação



AONDE CHEGAR? COMO CHEGAR?
O QUE FAZER PARA

 CHEGAR?
AO CHEGAR FAZ 

NECESSÁRIO SABER SE...
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Na identificação de 
 que determinam as características 

específicas dos diferentes ambientes na 
paisagem local.

componentes bióticos e 
abióticos

Percebendo os componentes e fatos que se 
apresentam em ambientes diferentes e a relação 
de dependência entre eles.

Descrever características na fisionomia ou na 
composição de diferentes ambientes aquáticos 
ou terrestres, naturais ou transformados.

• Reconhece as relações de dependência entre 
os seres vivos e destes com os demais 
componentes do ambiente.

Conhecendo algumas características de 
componentes bióticos e abióticos.

Identificar e caracterizar o solo, o ar, a água, a luz, 
os vegetais, os animais e outros componentes 
dos ambientes em diferentes espaços 
terrestres.

Re l a c i on ando  a s  c a r a c t e r í s t i c a s  e  
comportamentos dos seres vivos e as 
condições do ambiente em que vivem e 
percebendo a diversidade da vida.

Coletar informações sobre a vida de 
determinados animais e plantas em seus 
ambientes.

Evolução dos seres vivos e Universo

Na identificação de características do ciclo vital 
em diferentes seres vivos.

Comparando o desenvolvimento pré-natal e 
características físicas, de diferentes animais 
relacionando-as com seu modo de vida, tipo de 
alimentação e habitat.

Descrever 
: nascimento, crescimento, reprodução e 

morte.

Relacionar determinados filhotes às suas mães, 
às formas como desenvolvem no interior da 
mãe ou em ovos, tempo de gestação etc.

o ciclo vital de alguns animais e 
vegetais

• Compreende que os seres vivos passam por 
diferentes etapas durante a vida, do nascimento 
à morte, e que cada uma delas apresenta 
características específicas.

Percebendo características físicas específicas de 
determinados seres vivos, como se alimentam e 
onde vivem.

Identificar diferenças externas do corpo 
humano infantil e adulto, feminino ou masculino.

Classificar grupos de animais conforme seu 
número de patas, cobertura do corpo, tipo de 
alimentação e seu habitat.

Reconhecendo os vegetais como seres vivos 
que produzem seu próprio alimento e 
fornecedores de alimentos para outros seres 
vivos.

Identificar todas as 
 e saber que nem todas apresentam 

todas estas partes.

Localizar raiz, caule, folhas, flores e/ou frutos em 
representações figurativas ou em vegetais reais.

partes que compõem o 
vegetal

Reconhecendo que recebemos muitos 
estímulos do ambiente por meio dos sentidos.

Identificar os órgãos dos sentidos e associá-los 
às percepções de aspectos específicos do 
ambiente.

CIÊNCIAS NATURAIS E SOCIAIS - 3º ANO



AONDE CHEGAR? COMO CHEGAR?
O QUE FAZER PARA
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No desenvolvimento de atitudes responsáveis 
de cuidado consigo próprio e com o ambiente 
em que vive.

Valorizando as formas não predatórias de 
exploração, transformação e uso dos recursos 
naturais.

Discutir regras e normas que organizem a 
convivência entre as pessoas em ambientes 
diversos.

• Reconhece e demonstra atitudes responsáveis 
na conservação do ambiente e da espécie, 
inerentes à formação do cidadão.

Relação Sociedade e Natureza

Conhecendo as leis que regulamentam os 
direitos e deveres das crianças.

Discutir algumas regras explícitas e implícitas 
nas relações sociais de sua comunidade, sua 
utilidade e legitimidade comparando-as com 
outras culturas.

Conhecendo o significado de cidadania e as 
formas de exercê-la.

Participar de atividades que incentivem a prática 
de atitudes de cooperação e respeito no dia a 
dia.

Desenvolvendo a responsabilidade e o cuidado 
com os espaços que habita evitando o 
desperdício.

Participar de atividades que promovam o 

.
consumo consciente e o combate ao 
desperdício

Valorização da alimentação adequada como 
fator essencial para o crescimento e 
desenvolvimento, assim como para a prevenção 
de doenças.

Identificar as finalidades da alimentação 
relacionadas ao processo orgânico de nutrição.

Adquirir noções gerais de higiene dos alimentos 
relativos à produção, transporte, conservação, 
preparo e consumo.

Identificar 
.

Participar de atividades de cultivo em hortas, 
canteiros ou pomares.

Participar de atividades  para  elaborar e 
executar receitas culinárias.

alimentos produzidos na região e seu 
valor nutricional

CIÊNCIAS NATURAIS E SOCIAIS - 3º ANO

Compreendendo a alimentação como fonte de 
energia para o desenvolvimento dos seres vivos.

Utilizar atitudes e comportamentos favoráveis à 
saúde, em relação à alimentação.



AONDE CHEGAR? COMO CHEGAR?
O QUE FAZER PARA

 CHEGAR?
AO CHEGAR FAZ 

NECESSÁRIO SABER SE...

CIÊNCIAS NATURAIS E SOCIAIS - 3º ANO
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No reconhecimento de referenciais espaciais de 
localização, orientação e distância.

Despertando a capacidade de observação e 
descrição, na leitura direta ou indireta da 
paisagem em que está inserido.

Deslocar-se com autonomia representando 
lugares onde vive ou se relaciona.

Realizar passeios, leituras de mapas, atlas 
geográfico e globo terrestre.

Produzir roteiros, mapas ou trajetos 
considerando características da linguagem 
cartográfica de relação de distância, direção e 
legenda.

• Lê, interpreta e representa o espaço por meio 
de mapas, figuras, roteiros e imagens.

No reconhecimento das semelhanças e 
diferenças, nos modos de apropriação da 
natureza por diferentes seres vivos.

Percebendo que os seres humanos realizam 
transformações no ambiente para suprir suas 
necessidades em ações individuais e coletivas.

Identificar as transformações e permanências 
nas relações de trabalho, nos hábitos cotidianos 
e nas formas de expressar a cultura e o lazer de 
diferentes grupos.

• Relaciona características que permitem a 
sobrevivência de animais e vegetais conforme o 
ambiente em que vivem.

Estabelecendo comparações das diferentes 
relações entre sociedade e natureza pela leitura 
da paisagem.

Comparar imagens que mostrem modificações 
realizadas na paisagem do bairro e na cidade 
com o passar do tempo.

• Percebe como diferentes seres vivos se 
adaptam ou transformam o ambiente em que 
vivem.

• Propõe ações para diminuir o impacto 
negativo do homem no ambiente.

Observar os ambientes construídos pelo 
homem e os impactos positivos e negativos na 
natureza e para os seres vivos.

Reconhecendo o papel das tecnologias, da 
informação, da comunicação e dos transportes 
na transformação da paisagem natural para a 
estruturação da sociedade em diferentes 
grupos.

Investigar e comparar como o homem utiliza os 
diferentes espaços, técnicas e instrumentos de 
trabalho na apropriação e transformação dos 
elementos naturais disponíveis na paisagem local 
em diferentes épocas.

Reconhecendo processos e 
.

etapas de 
transformação de materiais em objetos

Seqüenciar etapas de transformação de matéria-
prima de origem animal, vegetal ou mineral, em 
produtos manufaturados ou industrializados.

Percebendo as causas e as conseqüências da 
poluição no planeta.

Relacionar o uso depredatório dos recursos 
naturais às técnicas inadequadas de exploração.

Identificar as formas de poluição existentes e 
sugerir soluções para cada uma delas.

Identificar problemas de poluição na região onde 
habita e as conseqüências para a saúde da 
população.
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Relação Sociedade e Natureza



LEIA MAIS 
SOBRE: 

AONDE CHEGAR? COMO CHEGAR?
O QUE FAZER PARA

 CHEGAR?
AO CHEGAR FAZ 

NECESSÁRIO SABER SE...

No reconhecimento das relações sociais, 
econômicas, políticas e culturais que a sua 
coletividade estabelece ou estabeleceu com 
outras, seja no presente ou no passado.

Construindo a identidade do aluno tendo como 
base suas origens, de sua família e de seus 
antepassados.

Realizar pesquisas em diferentes tipos de fontes sobre 
a procedência geográfica e cultural de sua família e as 
histórias envolvidas nos deslocamentos e nos 
processos de fixação.

CIÊNCIAS NATURAIS E SOCIAIS - 4º ANO
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• Reconhece semelhanças e diferenças entre 
sua localidade e outras em diferentes tempos e 
espaços nos aspectos sociais, econômicos, 
políticos, administrativos e culturais.

A partir do conhecimento prévio do aluno e 
por meio de situações reais e cotidianas:

Transformação Política, Cultural, Social 
e Econômica.

Conhecendo a estrutura da linha do tempo 
relacionando momentos significativos da 
história local, regional e nacional.

Identificar e organizar fatos em seqüência temporal.

Participar de atividades que relacione a história local 
com a história regional e nacional.

Localizar acontecimentos de curta, média e longa 
duração em atividades com calendários diversos.

Na identif icação das ascendências e 
descendências das pessoas que pertencem à sua 
localidade.

Introduzindo estudos quanto à nacionalidade, 
etnia, língua, religião e costumes das pessoas de 
sua localidade.

Pesquisar costumes de diferentes regiões.

Identificar populações locais que possuem 
descendência diferenciada, sua procedência e seus 
costumes.

• Reconhece o valor do legado cultural de 
outros povos que contribuíram para a formação 
do povo brasileiro.

• Compreende a trajetória particular de cada 
grupo que compõe a nossa sociedade.

• Reconhece e respeita a diversidade cultural 
como forma de exercer a cidadania.

Compreendendo as origens da população nacional, 
seu contexto histórico de fixação na localidade e suas 
motivações.

Identificar as razões, as áreas e os contextos 
históricos em que ocorreram os movimentos 
migratórios da população para outras regiões e para 
outros países.

Conhecendo as raízes das diferentes culturas que 
contribuíram para o processo de formação do povo 
brasileiro.

Contextualizar os deslocamentos e confrontos 
culturais e étnicos, em diversos momentos históricos 
regionais e nacionais.

Reconhecendo e valorizando a importância do legado 
cultural dos povos indígenas como patrimônio 
histórico e cultural.

Valorizando a importância do legado cultural dos 
africanos e seus descendentes e compreendendo o 
processo de exclusão e discriminação.

Identificar as formas de dominação dos portugueses 
no território nacional e o confronto com a população 
nativa.

Identificar as origens, o modo e as condições de vida 
estabelecidas para os povos africanos na América, 
locais de fixação e posteriores deslocamentos em 
diferentes épocas no território nacional.

Mundo social e natural / Brincar e explorar / Hábitos, costumes e valores / Ação do homem e dos fenômenos da natureza /  Imagem,  esquema e conceito corporal / Grupos indígenas da região / Patrimônio histórico vivo / 
Componentes bióticos e abióticos / Modificações realizadas na paisagem de uma localidade com o passar do tempo / Ciclo vital de alguns animais e vegetais / Partes que compõem o vegetal / Consumo consciente e combate ao 
desperdício / Alimentos produzidos na região e seu valor nutricional / Etapas de transformações de materiais em objetos / Movimentos migratórios / Confrontos culturais e étnicos / Povos indígenas / Povos africanos / Ação de 
microrganismos e fungos / Ciclo da água na natureza / Modo de vida do campo e da cidade / Convenções cartográficas / Metrópole /  Biorremediação



AONDE CHEGAR? COMO CHEGAR?
O QUE FAZER PARA

 CHEGAR?
AO CHEGAR FAZ 

NECESSÁRIO SABER SE...

CIÊNCIAS NATURAIS E SOCIAIS - 4º ANO

Na identificação e compreensão das relações 
entre solo, água e seres vivos nos fenômenos de 
escoamento da água, erosão e fertilidade dos 
solos, nos diferentes ambientes.

Compreendendo que a permeabilidade é uma 
propriedade do solo que está relacionada à sua 
composição.

Percebendo as características de determinados solos e 
seus aspectos de acordo com a predominância de certos 
componentes.

Reconhecendo os diferentes papéis dos microrganismos 
e fungos em relação ao homem e ao ambiente.

Compreendendo o processo e a importância da 
compostagem para a fertilidade do solo.

Entendendo a relação do solo, água e seres vivos nos 
fenômenos de escoamento e erosão.

Investigar sobre os usos do solo associados a 
diferentes atividades humanas: agricultura, 
criação de animais e ocupação urbana.

Observar amostras de solo de variadas procedências 
(praia, floresta, solo preparado para agricultura).

Explorar atividades que mostrem a ação de 
microrganismos e fungos atuando como decompositores.

Relacionar microrganismos aos materiais orgânicos.

Inferir característ icas (umidade , fer t i l idade , 
permeabilidade) de diferentes tipos de solo.
 
Identificar o solo fértil como aquele que é rico em 
materiais orgânicos.
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• Compreende que os solos têm componentes 
comuns – areia, argila, água, ar, decompositores e 
materiais orgânicos – e os diferentes solos 
apresentam esses  componentes  em 
quantidades variadas e que isto influencia nos 
fenômenos do escoamento da água, erosão e 
fertilidade dos solos, nos diferentes ambientes.

• Identifica a presença da água em diferentes 
espaços terrestres e no corpo dos seres vivos e 
compreende que as trocas de calor entre ela e o 
meio tem como efeitos sua mudança de estado 
físico e seu ciclo na natureza.

Evolução dos seres vivos e Universo

Entendendo que na atividade agrícola, são necessárias 
correções do solo e a utilização de adubos no plantio.

Identificar produtos provenientes de diferentes tipos de 
solo.

Relacionar as características do solo no ambiente original, 
antes das transformações necessárias à atividade agrícola 
e as conseqüências das formas inadequadas de utilização.

Percebendo os locais e os estados físicos da água na 
natureza e no cotidiano.

Observar em imagens e no seu entorno como a água se 
apresenta na natureza em diferentes ambientes.

Entendendo que a água pode sofrer alteração de estado 
físico e essas alterações estão diretamente ligadas ao ciclo 
da água na natureza.

Realizar experimentos que possibilitem a observação e a 
identificação dos estados físicos da água e os processos de 
transformação.

Representar por meio da escrita ou ilustrações o ciclo da 
água na natureza.



AONDE CHEGAR? COMO CHEGAR?
O QUE FAZER PARA

 CHEGAR?
AO CHEGAR FAZ 

NECESSÁRIO SABER SE...

CIÊNCIAS NATURAIS E SOCIAIS - 4º ANO

Na compreensão do corpo humano como um 
todo integrado e a saúde como bem estar físico, 
social e psíquico do indivíduo.

Percebendo que a saúde do corpo humano 
depende de um conjunto de atitudes e 
interações com o meio.

Compreendendo a saúde como bem estar 
psíquico, físico e social.

Compreendendo que a falta de higiene pessoal e 
ambiental está ligada à aquisição de doenças: 
contágio por vermes e microrganismos.

Identificar hábitos saudáveis para o corpo 
humano, tais como alimentação, higiene pessoal 
e ambiental, vínculos afetivos, inserção social, 
lazer e repouso adequados.

Relacionar aspectos biológicos, afetivos, 
culturais, socioeconômicos e educacionais na 
preservação da saúde.

Identificar algumas doenças, seus transmissores, 
formas de contágio, prevenção e profilaxia.

• Identifica as relações entre condições de 
higiene pessoal e ambiental e a preservação da 
saúde humana.

Reconhecendo os limites e potencialidades do 
próprio corpo, compreendendo-o como 
semelhante, mas não igual aos demais.

Participar de atividades que favoreçam o 
desenvolvimento da auto-estima e cuidado 
consigo mesmo.

Na compreensão do alimento como fonte 
de matéria e energia para o crescimento e 
manutenção do corpo.

Reconhecendo os alimentos como fonte de energia e 
materiais para o crescimento e a manutenção do corpo.

Valorização da alimentação adequada como fator 
essencial para o crescimento, para o desenvolvimento e 
para a prevenção de doenças.

Analisando aspectos culturais e educacionais dos hábitos 
alimentares.

Valorizando a utilização dos recursos disponíveis na 
reorientação para hábitos alimentares saudáveis.

Identificar as finalidades da alimentação relacionadas ao 
processo orgânico de nutrição.

Identificar as principais substâncias alimentares, suas 
funções e a importâncias da higiene na alimentação.

Adquirir noções gerais relativas à produção, transporte, 
conservação, preparo e consumo dos alimentos em 
diversas culturas.

Identificar os alimentos produzidos na região e seu valor 
nutricional.

Participar de atividades de cultivo em hortas, canteiros ou 
pomares.

Participar de atividades para elaborar e executar receitas 
culinárias.

• Compreende que a saúde individual 
depende também de uma alimentação 
saudável e equilibrada.
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Evolução dos seres vivos e Universo



AONDE CHEGAR? COMO CHEGAR?
O QUE FAZER PARA

 CHEGAR?
AO CHEGAR FAZ 

NECESSÁRIO SABER SE...

CIÊNCIAS NATURAIS E SOCIAIS - 4º ANO
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Relação Sociedade e Natureza

No reconhecimento das ações humanas nas 
mudanças e permanências das paisagens 
urbanas e rurais em diferentes épocas.

Reconhecendo no local onde vive as relações 
existentes entre o mundo urbano e rural.

Reconhecendo e comparando como e por que 
diferentes grupos produzem conhecimentos 
tecnológicos. 

Compreendendo a função das tecnologias na 
estruturação da vida em sociedade. 

Estabelecer paralelos entre o modo de vida do 
campo e da cidade, considerando as formas de 
trabalho, as construções, as moradias, os hábitos 
cotidianos, as expressões, o lazer e a cultura.

Caracterizar algumas técnicas de utilização do 
solo nos ambientes urbano e rural.

Entrar em contato com equipamentos, máquinas e demais 
aparelhos utilizados para os mais diversos fins, nos 
ambientes urbanos ou rurais. 

Nomear alguns equipamentos e identificar sua função, 
quais fontes de energia utilizam e quais transformações 
realizam.

• Reconhece semelhanças e diferenças, 
mudanças e permanências entre os elementos 
sociais e naturais que compõem as paisagens 
urbanas e rurais brasileiras.

Na utilização da linguagem cartográfica para 
representar informações observando a 
necessidade de indicação de direção, distância, 
orientação e proporção para garantir a 
legibilidade da informação.

Percebendo que as informações podem ser 
registradas por meio de desenhos, quadros, tabelas, 
esquemas, listas, maquetes, mapas etc.

Compreendendo as informações expressas em 
linguagem cartográfica e em outras formas de 
representação do espaço.

Ler informações em mapas e outras formas de 
representações como, fotografias aéreas, plantas, 
maquetes entre outras.

Descrever em l inguagem cartográf ica as 
características das paisagens.

Confeccionar diferentes tipos de mapas e indicar 
direção, distância e proporção.

Utilizar algumas das  na 
produção e na leitura de mapas simples, maquetes e 
roteiros.

convenções cartográficas

• Representa e interpreta informações sobre 
diferentes paisagens utilizando alguns 
procedimentos convencionais da linguagem 
cartográfica.

Compreendendo como o trabalho humano e as 
diferentes formas de apropriação da natureza constituem 
e diferenciam os espaços geográficos.

Entendendo que a configuração da paisagem determina 
os tipos de transportes e de comunicação mais usados em 
determinadas regiões.

Analisar as alterações que o uso das novas tecnologias 
trouxe na relação entre lugares, relações sociais, 
econômicas e hábitos culturais.

Discutir e comparar as permanências e transformações 
dos meios de transporte e de comunicação em diferentes 
regiões.

• Reconhece o uso que o homem faz da 
tecnologia, da informação, da comunicação e do 
transporte para configuração das paisagens 
urbanas e rurais para estruturação da vida em 
sociedade.



LEIA MAIS 
SOBRE: 

AONDE CHEGAR? COMO CHEGAR?
O QUE FAZER PARA

 CHEGAR?
AO CHEGAR FAZ 

NECESSÁRIO SABER SE...

Na identificação das relações de poder 
estabelecidas entre a sua localidade e os demais 
centros políticos, econômicos e culturais em 
diferentes tempos.

Conhecendo a procedência geográfica e 
cultural de suas famílias e as histórias envolvidas 
nos deslocamentos e nos processos de fixação.

Levantando as diferenças e semelhanças entre 
grupos étnicos e sociais, que lutam e lutaram 
por causas políticas, sociais, culturais, étnicas ou 
econômicas.

Estudar movimentos étnicos, políticos e sociais 
no âmbito local abordando trajetórias, lutas, 
conquistas e perdas, relações mantidas com 
grupos nacionais ou de outras regiões, meios de 
divulgação de idéias, dos grupos envolvidos e 
seus ideais.

CIÊNCIAS NATURAIS E SOCIAIS - 5º ANO
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• Relaciona movimentos políticos, sociais, 
culturais e econômicos da história local com 
outros acontecimentos regionais ou nacionais 
em diferentes tempos históricos e cria com eles 
vínculos de identidade, de descendência e de 
diferenças.

• Valoriza as ações coletivas que repercutem na 
melhoria das condições de vida das localidades.

A partir do conhecimento prévio do aluno e 
por meio de situações reais e cotidianas:

Transformação Política, Cultural, Social 
e Econômica.

Analisando as diferentes periodizações 
históricas que influenciaram as relações 
políticas.

Organizar os fatos históricos caracterizando 
predomínios e mudanças de modelos 
econômicos, nas organizações políticas, nos 
regimes de trabalho, nos costumes, nos 
movimentos sociais e étnicos, no modelo da 
vida rural ou de vida urbana.

Relacionar políticas locais e nacionais, 
estabelecendo um paralelo com aquelas 
tradicionalmente utilizadas nos estudos de 
história (Brasil Colônia, Brasil Império, Brasil 
República).

Estudar o calendário e medições de tempo que 
possibilitem localizar acontecimentos de curta, 
média e longa duração.

Construir sínteses cronológicas, incluindo e 
relacionando acontecimentos da história local, 
regional, nacional e mundial.

Mundo social e natural / Brincar e explorar / Hábitos, costumes e valores / Ação do homem e dos fenômenos da natureza /  Imagem,  esquema e conceito corporal / Grupos indígenas da região / Patrimônio histórico vivo / 
Componentes bióticos e abióticos / Modificações realizadas na paisagem de uma localidade com o passar do tempo / Ciclo vital de alguns animais e vegetais / Partes que compõem o vegetal / Consumo consciente e combate ao 
desperdício / Alimentos produzidos na região e seu valor nutricional / Etapas de transformações de materiais em objetos / Movimentos migratórios / Confrontos culturais e étnicos / Povos indígenas / Povos africanos / Ação de 
microrganismos e fungos / Ciclo da água na natureza / Modo de vida do campo e da cidade / Convenções cartográficas / Metrópole /  Biorremediação



AONDE CHEGAR? COMO CHEGAR?
O QUE FAZER PARA

 CHEGAR?
AO CHEGAR FAZ 

NECESSÁRIO SABER SE...

CIÊNCIAS NATURAIS E SOCIAIS - 5º ANO

Na identificação dos diferentes tipos, 
funções e origens de organizações urbanas 
e rurais.

C o n h e c e n d o  o  p r o c e s s o  d e  
desenvolvimento urbano, destacando suas 
funções e origem.

Entendendo a formação das capitais 
brasileiras (Salvador, Rio de Janeiro, 
Bras í l ia) , suas transformações e 
permanências.

Tipificando o espaço urbano local e suas 
relações com outras localidades urbanas e 
rurais.

Pesquisar o nascimento das cidades, 
identificando suas funções (administrativas, 
religiosas, comerciais, de paragens) em 
diferentes lugares do mundo e em 
diferentes épocas históricas.

Pesquisar as origens das cidades, suas 
organizações e crescimento urbanístico, 
seu papel administrativo como capital, suas 
relações com a metrópole (Lisboa), sua 
população em diferentes épocas, suas 
relações com outras localidades nacionais 
e internacionais, as mudanças em suas 
funções urbanas, seu desenvolvimento, suas 
funções na atualidade, seu patrimônio.

Caracterizar o processo de crescimento 
urbano, atividades exercidas pela 
população, sua relação com a zona rural, 
re lações comercia is  com outras 
localidades, atividades econômicas e de 
industrialização (internas e externas), 
organização administrativa, serviços de 
saneamento básico e outros serviços para 
a população (esgoto, água, escolas, 
hospitais), ritmos diferenciados de tempo 
na organização da rotina diária, vivências 
cotidianas da população em diferentes 
épocas.
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• Identifica a necessidade do surgimento 
das cidades e como os espaços urbanos e 
rurais se relacionam.

Transformação Política, Cultural, Social 
e Econômica.



AONDE CHEGAR? COMO CHEGAR?
O QUE FAZER PARA

 CHEGAR?
AO CHEGAR FAZ 

NECESSÁRIO SABER SE...

CIÊNCIAS NATURAIS E SOCIAIS - 5º ANO

Na compreensão do alimento como fonte de 
matéria e energia para o crescimento e 
manutenção do corpo e a nutrição como 
conjunto de transformações sofridas pelos 
alimentos: a digestão, a absorção, o transporte 
de substâncias e a eliminação de resíduos.

Reconhecendo os alimentos como fonte de 
energia e materiais para o crescimento e a 
manutenção do corpo saudável.

Valorizando a alimentação adequada como fator 
essencial para crescimento,  desenvolvimento e 
prevenção de doenças.

Identificar as finalidades da alimentação 
relacionadas ao processo orgânico de nutrição.

Identificar as principais substâncias alimentares, 
suas funções e a importância da higiene na 
alimentação.
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• Identifica as relações entre alimentação, 
nutrição, higiene e a preservação da saúde 
humana.

• Identifica hábitos específicos de higiene 
corporal e ambiental.

Evolução dos seres vivos e Universo

Entendendo a digestão como processo de 
transformação das substâncias alimentares em outras 
menores que podem ser absorvidas pelo sangue e 
distribuídas para o corpo todo.

Conhecendo alimentos mais consumidos nas 
diferentes refeições, motivos de consumo, gostos 
pessoais, como foram formados entre outros 
aspectos de relevância local.

Percebendo que a saúde do corpo humano depende 
de um conjunto de atitudes e interações com o meio.

Compreendendo a saúde como bem estar psíquico, 
físico e social.

Verificar as transformações sofridas pelo alimento na 
digestão desde a mastigação até a eliminação de 
resíduos.

Pesquisar sobre hábitos alimentares em outras 
culturas, próximas ou distantes no tempo e no espaço, 
sobre os próprios hábitos alimentares e de pessoas da 
comunidade de diferentes faixas etária.

Identificar hábitos saudáveis para o corpo humano, 
tais como alimentação, higiene pessoal e ambiental, 
vínculos afetivos, inserção social, lazer e repouso 
adequados.

Relacionar aspectos biológicos, afetivos, culturais, 
socioeconômicos e educacionais na preservação da 
saúde.

Valorizando a utilização dos recursos 
disponíveis na reorientação dos hábitos 
alimentares.

Adquirir noções gerais relativas à produção, 
transporte, conservação, preparo e consumo dos 
alimentos em diversas culturas.

Identificar 
.

Participar de atividades de cultivo em hortas, 
canteiros ou pomares.

Participar de atividades para elaborar e executar 
receitas culinárias e cardápios balanceados.

alimentos disponíveis na região e seu valor 
nutricional



AONDE CHEGAR? COMO CHEGAR?
O QUE FAZER PARA

 CHEGAR?
AO CHEGAR FAZ 

NECESSÁRIO SABER SE...

CIÊNCIAS NATURAIS E SOCIAIS - 5º ANO

Na compreensão do corpo humano como um 
todo integrado em que diversos órgãos, 
aparelhos e sistemas realizam funções 
específicas, interagindo para a manutenção 
desse todo.

Percebendo que o corpo humano é formado por órgãos que 
constituem aparelhos, que por sua vez compõem sistemas que 
funcionam de forma interligada.

Reconhecendo que os órgãos do corpo humano são formados 
por tecidos que por sua vez são constituídos por células.

Entendendo que uma disfunção de qualquer aparelho, sistema 
ou órgão representa um problema do organismo todo.

Compreendendo o sistema circulatório como conjunto de 
estruturas voltadas ao transporte e distribuição de materiais 
pelo corpo.

Visualizar órgãos, aparelhos e sistemas representados dentro 
do contorno do corpo humano verificando seu funcionamento.

Relacionar alguns tecidos às células que os constituem.

Assistir vídeos que demonstrem o funcionamento dos 
diferentes órgãos, aparelhos e sistemas do corpo humano.

Relacionar o processo de circulação com o transporte e 
distribuição de materiais pelo corpo.

Observar em esquemas o caminho que o sangue percorre 
dentro de vasos, passando pelo coração que o impulsiona por 
meio de artérias para o corpo e de volta para o coração pelas 
veias.
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• Identifica e localiza órgãos do corpo e suas 
funções, estabelecendo relações entre os 
diferentes sistemas.

Percebendo que o aumento do movimento respiratório e 
batimentos cardíacos relaciona-se com o aumento da 
intensidade da atividade física.

Realizar controle de batimentos cardíacos antes, durante e 
depois de realizar esforço físico.

Entendendo que o movimento do corpo humano ocorre pelo 
funcionamento do sistema muscular, esquelético e nervoso.

Comparando os principais órgãos e funções do aparelho 
reprodutor masculino e feminino.

Relacionar a realização de movimentos com a atividade de 
músculos, ossos e nervos.

Relacionar o amadurecimento às mudanças no corpo e no 
comportamento de meninos e meninas durante a puberdade.

Relacionar os aspectos biológicos, afetivos e culturais na 
compreensão da sexualidade e suas manifestações nas 
diferentes fases da vida.

Entendendo o sistema imunológico como forma de defesa 
natural do organismo que pode ser estimulada pelas vacinas 
contra a ação de elementos estranhos.

Compreendendo que a eficiência do sistema imunológico está 
associada às condições de higiene, alimentação, repouso e 
bem-estar psíquico e social do indivíduo.

Reconhecendo os limites e potencialidades do próprio corpo, 
compreendendo-o como semelhante, mas não igual aos 
demais.

Estabelecer relação entre saúde do corpo e a existência de 
defesas naturais e estimuladas (vacinas).

Pesquisar as diversas vacinas, formas de atuação e as 
campanhas de vacinação.

Realizar entrevistas com agentes de saúde e/ou assistir 
palestras sobre o assunto.

Participar de atividades que favoreçam o desenvolvimento da 
auto-estima e cuidado consigo mesmo.

Respeitar as diferenças individuais.

Reconhecendo, no sistema respiratório, o caminho do ar pelo 
corpo.

Entender que o sistema respiratório também tem o papel de 
expelir substâncias tóxicas do organismo

Representar por meio de ilustrações a entrada e a saída de ar no 
corpo humano.

Evolução dos seres vivos e Universo



AONDE CHEGAR? COMO CHEGAR?
O QUE FAZER PARA

 CHEGAR?
AO CHEGAR FAZ 

NECESSÁRIO SABER SE...

CIÊNCIAS NATURAIS E SOCIAIS - 5º ANO

Compreendendo as informações expressas em 
linguagem cartográfica e em outras formas de 
representações.

Fazendo uso da linguagem cartográfica e de 
outras formas para representar e interpretar 
informações.

Fazendo uso de procedimentos básicos de 
observação, descrição, registro, comparação, 
análise e síntese de fontes diversas.

Ler e compreender informações expressas em 
linguagem cartográfica e em outras formas de 
representações do espaço, como imagens 
aéreas, plantas, maquetes, entre outras.

Representar em linguagem cartográfica as 
características da paisagem por meio da 
confecção de diferentes tipos de mapas, notícias 
de jornal, filmes, entrevistas, obras literárias, 
músicas etc.

Coletar e tratar informações de fontes escritas 
e imagéticas.
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• Representa e interpreta informações sobre 
diferentes paisagens utilizando procedimentos 
convencionais da linguagem cartográfica, 
realizando comparações e sobreposições entre 
essas informações.

Relação Sociedade e Natureza

Na valorização da técnica e da tecnologia a favor 
da preservação e conservação do ambiente e da 
manutenção da qualidade de vida.

Compreendendo como o trabalho humano e as 
diferentes formas de apropriação da natureza 
constituem e diferenciam espaços geográficos.

Destacar o uso refletido da técnica e da tecnologia em 
prol da reabilitação e conservação do meio ambiente 
e da manutenção da qualidade de vida.

Comparar entre os meios de transporte sua influência 
na organização da sociedade e nas transformações da 
natureza.

Contextualizar a importância da informação e da 
comunicação nas relações entre zona rural e urbana.

• Reconhece a importância da tecnologia, 
informação, comunicação e transporte na 
construção de paisagens urbanas e rurais e na 
estruturação da vida em sociedade.

Na utilização e interpretação da linguagem 
cartográfica para representar informações 
observando a necessidade de indicação de 
direção, distância, orientação e proporção para 
garantir a legibilidade da informação.



AONDE CHEGAR? COMO CHEGAR?
O QUE FAZER PARA

 CHEGAR?
AO CHEGAR FAZ 

NECESSÁRIO SABER SE...

CIÊNCIAS NATURAIS E SOCIAIS - 5º ANO

Na identificação de diferentes manifestações de 
energia – luz, calor, eletricidade e som – e no 
conhecimento de alguns processos de 
transformação.

Percebendo que existem vários tipos de 
energias que podem ser naturais ou 
transformadas por meios tecnológicos.
  

Conhecendo algumas aplicações práticas das 
manifestações de energia e ampliando a noção 
de energia e suas transformações.

Reconhecendo e nomeando fontes de energia 
que são utilizadas por equipamentos ou que são 
produtos de suas transformações.

Entrar em contato com variedade de 
equipamentos, máquinas, instrumentos e 
demais aparelhos utilizados para os mais 
diversos fins nos ambientes urbanos e rurais e 
classificá-los segundo a finalidade que cumprem.

Identificar as fontes de energia que são 
utilizadas para o funcionamento de diversos 
equipamentos – energia elétrica, química, solar, 
humana, an imal  ou do vento e as  
transformações que realizam.

Caracterizar energia limpa e energia suja e 
relacionar os benefícios e prejuízos que ambas 
trazem ao ambiente e aos seres vivos.
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• Reconhece diferentes fontes de energia 
utilizadas em máquinas e outros equipamentos 
e as transformações que tais aparelhos realizam.

No reconhecimento do papel da sociedade e da 
natureza na construção das paisagens urbanas e 
rurais em diferentes regiões do Brasil.

Percebendo as relações existentes entre os 
elementos constituintes do ambiente.

Considerando as condições de qualidade de vida 
oferecidas nos diferentes espaços do planeta.

Compreendendo conseqüências das transformações 
da natureza causadas pelas ações humanas.

Percebendo que as atividades necessárias á 
sobrevivência humana, geram restos que compõem o 
lixo.

Reconhecendo que existem materiais que compõem 
o lixo que podem ser transformados e reutilizados.

Percebendo que existem leis sociais instituídas e 
intrínsecas.

Descrever os recursos naturais, seus limites e suas 
possibilidades de exploração.

Caracterizar espaços do planeta possíveis de serem 
ocupados pelo homem.

Identificar e entender algumas conseqüências das 
ações humanas sobre elementos naturais, o ambiente 
e para a vida.

Caracterizar materiais recicláveis e processos de 
tratamento de alguns materiais do lixo – matéria 
orgânica, papel, plástico etc.

Participar de atividades que propiciem a reutilização 
de materiais descartados na confecção de objetos 
úteis.

Adotar atitudes responsáveis em relação ao 
ambiente.

Discutir a existência e a importância das leis que 
regulamentam os direitos e os deveres do cidadão, 
para a preservação do ambiente.

• Estabelece relações entre ações individuais e 
coletivas e suas conseqüências para a sociedade 
e para o ambiente.

Relação Sociedade e Natureza



LEIA MAIS 
SOBRE: 

AONDE CHEGAR? COMO CHEGAR?
O QUE FAZER PARA

 CHEGAR?
AO CHEGAR FAZ 

NECESSÁRIO SABER SE...

No conhecimento de diferentes realidades 
históricas e suas peculiaridades e na  
caracterização das relações entre a sociedade, a 
cultura, a natureza da história brasileira, da 
América e do mundo em diferentes épocas.

Analisando os primeiros agrupamentos 
humanos.

Pesquisar sobre a vida na Pré História, os primeiros 
habitantes do Brasil, cultura, técnicas de trabalho, utensílios 
domésticos e vestimenta.

Pesquisar e caracterizar o surgimento do estado e as 
civilizações egípcia, mesopotâmica, hebraica, fenícia e persa.

Pesquisar sobre as cidades-estado da Grécia, a República 
Romana, a descentralização política na Idade Média, as 
Cruzadas, as lutas e conquistas na Península Ibérica, a 
consolidação do Estado Nacional Português, os reis 
católicos na Espanha.

Pesquisar diferentes formas de posse e propriedade da 
terra; os locais de povoamento e suas relações com o mar, os 
rios e o relevo. 

Pesquisar e caracterizar a origem do homem na África, 
povos coletores, caçadores, os rios da África e do Oriente.

Descrever a vida na Grécia antiga: sociedade, vida cotidiana, 
surgimento das cidades-estado, pólis, democracia e 
cidadania.

Descrever a vida na Roma Antiga: a vida urbana, sociedade, 
cotidiano, república, escravismo, militarismo e direito.

Relacionar os mitos de origem do mundo e do homem; a 
natureza nos mitos, ritos e na religião; religiosidade, deuses 
zoomorfos, divindades femininas e masculinas e valores 
sobre a vida e a morte; relação entre ciclos naturais, 
organizações culturais e econômicas e calendários da 
Antiguidade.

Caracterizar a Europa na Idade Média: os povos bárbaros e 
seus deslocamentos e o cristianismo.

Pesquisar sobre a sociedade e cultura Islâmica e sua 
presença na Península Ibérica.

Pesquisar sobre o Império Bizantino e o Oriente na visão 
medieval.

CIÊNCIAS NATURAIS E SOCIAIS - 6º ANO
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• Identifica relações entre sociedade, cultura e 
natureza hoje e em outros momentos da 
história distinguindo diferenças em tais 
relações.

A partir do conhecimento prévio do aluno e 
por meio de situações reais e cotidianas:

Transformação Política, Cultural, Social 
e Econômica.

Conhecendo as primeiras cidades identificadas 
como primeiras civilizações.

Confrontando a sociedade, a cultura e a 
natureza de povos da antiguidade e período 
medieval.

Mundo social e natural / Brincar e explorar / Hábitos, costumes e valores / Ação do homem e dos fenômenos da natureza /  Imagem,  esquema e conceito corporal / Grupos indígenas da região / Patrimônio histórico vivo / 
Componentes bióticos e abióticos / Modificações realizadas na paisagem de uma localidade com o passar do tempo / Ciclo vital de alguns animais e vegetais / Partes que compõem o vegetal / Consumo consciente e combate ao 
desperdício / Alimentos produzidos na região e seu valor nutricional / Etapas de transformações de materiais em objetos / Movimentos migratórios / Confrontos culturais e étnicos / Povos indígenas / Povos africanos / Ação de 
microrganismos e fungos / Ciclo da água na natureza / Modo de vida do campo e da cidade / Convenções cartográficas / Metrópole /  Biorremediação



AONDE CHEGAR? COMO CHEGAR?
O QUE FAZER PARA

 CHEGAR?
AO CHEGAR FAZ 

NECESSÁRIO SABER SE...

CIÊNCIAS NATURAIS E SOCIAIS - 6º ANO

Na localização de acontecimentos no tempo. Dominando padrões de medida e noções de 
tempo para diferenciá-los por critérios de 
anterioridade, posteridade e simultaneidade.

Localizar cronologicamente e dar referências 
dos povos em estudo.
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• Dimensiona, em diferentes temporalidades, as 
relações entre sociedade, cultura e natureza.

Na reflexão das relações sociais de trabalho em 
diferentes realidades históricas.

Analisando a importância das transformações 
tecnológicas para a evolução e as relações de 
trabalho na sociedade.

Identificar e analisar sobre os ritmos de 
transformação das relações sociais e culturais 
dos povos e nas suas relações com a natureza.

Descrever a revolução agrícola na África e no 
Oriente, criação de animais, alimentação, seu 
armazenamento e comercialização.

Relacionar as transformações ocorridas com a 
implantação de infraestruturas, de serviços e 
equipamentos urbanos e suas interferências na 
natureza.

• Reconhece e distingue diferentes relações de 
trabalho na realidade atual e em outros 
momentos do passado e confronta semelhanças 
e diferenças em tais relações.

Conhecendo as relações sociais de trabalho dos 
povos indígenas.

Conhecendo as relações de escravidão na 
África, no Oriente, na Europa e na  América.

Identificar o trabalho entre os povos indígenas, a 
divisão de trabalho em comunidades indígenas 
específicas, a produção de alimentos e de 
utensílios hoje e no passado.

Pesquisar sobre a mineração, a pecuária e a 
monocultura colonial; os comerciantes e os 
mercadores de escravos.

Na utilização de diferentes fontes históricas. Conhecendo as diferentes linguagens das fontes 
históricas.

Caracterizar e analisar diferentes tipos de 
escravidão, servidão e trabalho livre, a 
diversidade do trabalho no campo e na cidade 
em diferentes épocas históricas, diferentes 
organizações de trabalhadores, demandas e 
conquistas.

Utilizar e analisar criticamente diferentes fontes 
históricas.

• Identifica características básicas de fontes 
históricas.

Transformação Política, Cultural, Social 
e Econômica.



AONDE CHEGAR? COMO CHEGAR?
O QUE FAZER PARA

 CHEGAR?
AO CHEGAR FAZ 

NECESSÁRIO SABER SE...

CIÊNCIAS NATURAIS E SOCIAIS - 6º ANO

N o  e n t e n d i m e n t o  d a  r e l a ç ã o  d e  
interdependência entre homem e natureza.

Ampliando conhecimentos sobre ambientes e seus problemas, 
sobre seres vivos e as condições para a vida.

Percebendo a biodiversidade do ambiente e a dependência dos 
seres vivos em relação aos demais fatores.

Reconhecendo as fontes, formas de obtenção e propriedades da 
água na natureza e no cotidiano.

Entendendo que a água pode sofrer alteração de estado físico e 
essas alterações estão diretamente ligadas ao ciclo da água na 
natureza.

Compreendendo o ciclo hidrológico e o uso da água pelo ser 
humano.

Percebendo as características de determinados solos e seus 
aspectos de acordo com a predominância de certos componentes.

Entendendo que a formação do solo ocorre por mudanças que 
acontecem lentamente nas rochas.

Entendendo a relação do solo, água e seres vivos nos fenômenos de 
escoamento e erosão.

Entendendo que na atividade agrícola, são necessárias correções 
(drenagem, irrigação) do solo e a utilização de adubos no plantio.

Observar de forma orientada, diferentes ambientes e coletar 
dados sobre os componentes bióticos e abióticos presentes.

Comparar ambientes reais de diferentes dimensões (local 
cultivado e campo abandonado) identificando ações do homem 
para transformar e conter processos naturais. 

Observar em imagens e no seu entorno como a água se apresenta 
na natureza em diferentes ambientes.

Identificar o uso da água nos vários setores de atividade humana: 
residencial, agropecuário, industrial, comercial, público.

Realizar experimentos que possibilitem a identificação do estado 
físico da água.

Representar por meio da escrita ou ilustrações o ciclo da água na 
natureza.

Participar de atividades de valorização de ações que promovam o 
uso racional da água.

Observar amostras de solo de variadas procedências (praia, 
floresta, solo preparado para agricultura).

Identificar os cinco fatores que atuam em conjunto para a 
formação do solo – material de origem, clima, relevo, organismos, 
tempo.

Conceituar erosão, identificar formas de evitá-la e sugerir outras 
medidas para conservar o solo.

Inferir características (umidade, fertilidade, permeabilidade) de 
diferentes tipos de solo.
 

Relacionar as características do solo no ambiente original, antes 
das transformações necessárias à atividade agrícola.

Identificar o solo fértil como aquele que é rico em materiais 
orgânicos.

Relacionar tipo de solo à necessidade de aplicar adubagem, 
drenagem ou irrigação nos processos de preparação para plantio.

Identificar produtos provenientes de diferentes tipos de solo e as 
conseqüências das formas inadequadas de utilização.
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• Avalia como se dá a intervenção do ser 
humano no ambiente e reconhece as 
necessidades humanas que mobilizam as 
transformações prevendo possíveis alterações.

Evolução dos seres vivos e Universo



AONDE CHEGAR? COMO CHEGAR?
O QUE FAZER PARA

 CHEGAR?
AO CHEGAR FAZ 

NECESSÁRIO SABER SE...

CIÊNCIAS NATURAIS E SOCIAIS - 6º ANO

Na caracterização das condições e da 
diversidade de vida no Planeta Terra em 
diferentes espaços, particularmente nos 
ecossistemas brasileiros.

Percebendo características dos principais ecossistemas 
brasileiros, inclusive aqueles em desaparecimento, como 
florestas, os campos e ambientes aquáticos.

Conhecendo como a ocupação humana ocorre no 
ambiente e as transformações dela decorrentes.

Comparar ambientes de diferentes ecossistemas 
brasileiros quanto à vegetação e fauna, suas inter-relações 
e interações com o solo, o clima, a disponibilidade de luz e 
de água e com as sociedades.

Pesquisar sobre o ecossistema típico da região onde mora 
e identificar os principais fatores deste ecossistema.

Coletar, organizar, interpretar e divulgar informações 
sobre transformações nos ambientes brasileiros 
provocadas pela ação humana, particularmente na região 
onde vive.
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• Caracteriza o ecossistema relevante na região 
onde vive e identifica diferentes habitats e os 
diferentes níveis na cadeia alimentar.

Na interpretação de equilíbrio e desequilíbrio 
ambiental relacionando informações sobre a 
interferência do ser humano e a dinâmica das 
cadeias alimentares.

Compreendendo cadeias alimentares e características 
adaptativas dos seres vivos.

Percebendo que os diferentes elementos vivos que compõem 
um ecossistema cumprem papéis específicos dentro de uma 
cadeia alimentar.

Compreendendo os fundamentos do emprego de métodos 
para separação de substâncias produzidas por vegetais 
fotossintetizantes.

Entendendo as causas e as conseqüências dos desequilíbrios 
nas cadeias e teias alimentares.

Reconhecendo os diferentes papéis dos microrganismos e 
fungos em relação ao homem e ao ambiente.

Compreendendo o processo e a importância da 
compostagem para a fertilidade do solo.

Definir cadeia alimentar como seqüência de transferências de 
matéria e energia de um organismo para outro sob a forma de 
alimento. 

Notar que uma cadeia alimentar tem elementos básicos 
como: produtores, consumidores e decompositores.
 

Identificar a fotossíntese como processo inicial que os 
vegetais realizam para obtenção de diversas substâncias 
necessárias à sua sobrevivência.

Empregar diferentes processos de separação de misturas para 
substâncias produzidas por vegetais.

Relacionar as características e funções alimentares entre 
produtores, consumidores e decompositores.

Pesquisar algumas cadeias e teias alimentares e relacionar 
causas e conseqüências de desequilíbrios num determinado 
ecossistema ou no ambiente de forma geral.

Verificar de que forma o homem interfere diretamente nos 
ambientes, provocando desequilíbrios e sugerir ações para 
evitá-los.

Explorar atividades que mostrem a ação de microrganismos e 
fungos atuando como decompositores.

Relacionar microrganismos aos materiais orgânicos.

• Descreve cadeia alimentar de determinado 
ambiente, a partir de informações previamente 
discutidas, identifica os seres vivos que são 
produtores, consumidores e decompositores.

• Reconhece ações humanas que interferem 
direta ou indiretamente em cadeias alimentares 
e consequentemente no equilíbrio ecológico.

Evolução dos seres vivos e Universo



AONDE CHEGAR? COMO CHEGAR?
O QUE FAZER PARA

 CHEGAR?
AO CHEGAR FAZ 

NECESSÁRIO SABER SE...

CIÊNCIAS NATURAIS E SOCIAIS - 6º ANO

Na valorização da vida em sua diversidade e a 
conservação dos ambientes.

Compreendendo o conceito de poluição e r
principais poluentes do ar, da água e do solo, e de seus efeitos sobre 
a saúde.

Reconhecendo que as principais causas da poluição atmosférica 
são a eliminação de resíduos por certos tipos de indústrias e a 
queima de carvão e petróleo em usinas, automóveis e sistemas de 
aquecimento doméstico. 

Compreendendo que a poluição do solo consiste na presença 
indevida de elementos químicos estranhos, que prejudicam as 
formas de vida e seu desenvolvimento regular.

Entendendo a importância do saneamento básico na prevenção de 
doenças.

Percebendo que é fundamental para evitar danos à saúde, o 
consumo de água livre de microrganismos patogênicos.

Reconhecendo a importância e limitações da coleta seletiva e da 
reciclagem do lixo.

Compreendendo e valorizando os conceitos da redução 
reutilização e reciclagem do lixo.

Conhecendo os cuidados necessários na armazenagem, 
transporte e no manuseio de produtos químico de uso doméstico.

econhecendo os Caracterizar doenças transmitidas por água contaminada.

Identificar os tipos de poluição que atingem o planeta.

Identificar algumas substâncias poluentes da atmosfera, fontes 
emissoras e seus efeitos no ambiente e consequentemente nos 
seres vivos.

Identificar entre os poluentes atmosféricos qual está diretamente 
relacionado com as mudanças climáticas.

Identificar e caracterizar as duas principais origens da poluição no 
solo: urbana e agrícola.

Investigar de que forma a atividade agrícola intensiva da região 
modifica a paisagem original e altera o solo.

Relacionar, caracterizar e comparar a agricultura convencional 
com agricultura orgânica. 

Pesquisar de que forma ocorre, na sua região e no seu bairro, o 
sistema de coleta e tratamento de água e esgoto.

Descrever o processo de tratamento de água e esgoto e identificar 
de forma simples a função de cada etapa.

Simular as etapas de tratamento da água por meio de 
experimentação, seguindo roteiro dado pelo professor.

Identificar principais doenças adquiridas pela ingestão direta, pela 
ingestão de alimentos que entraram em contato e pelo contato da 
pele com água contaminada, agentes causadores, formas de 
contágio, sintomas, prevenção e profilaxia.

Identificar e classificar os principais tipos de resíduos descartados 
– domésticos, comercial, industrial, das áreas da saúde, de limpezas 
públicas e nucleares.

Descrever as vantagens e desvantagens das diferentes destinações 
dos resíduos sólidos.

Avaliar e propor soluções para o gerenciamento do lixo de seu 
bairro/cidade tendo como referência as atitudes de reduzir, 
reutilizar e reciclar.

Identificar alguns símbolos de alerta para produtos perigosos.

Participar de atividades de leitura e entendimento de rótulos de 
diversos produtos utilizados em casa.

Descrever os cuidados que se deve ter ao entrar em contato com 
qualquer produto que contenha substâncias químicas, para evitar 
acidentes.
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• Identifica as principais fontes de poluição do ar, 
da água e do solo, as causas, conseqüências para 
o ambiente e para os seres vivos e propõe 
sugestões de prevenção ou correção para o 
problema.

Evolução dos seres vivos e Universo



AONDE CHEGAR? COMO CHEGAR?
O QUE FAZER PARA

 CHEGAR?
AO CHEGAR FAZ 

NECESSÁRIO SABER SE...

CIÊNCIAS NATURAIS E SOCIAIS - 6º ANO

Na caracterização dos movimentos visíveis dos 
corpos celestes no horizonte e seu papel na 
orientação espaço-temporal hoje e no passado.

Percebendo o formato da terra em diferentes 
representações.

Compreendendo a diversidade histórico-cultural das 
representações da Terra elaboradas em diferentes 
épocas e por diferentes culturas.

Reconhecendo o centro da Terra como referencial 
gravitacional e entender que a direção vertical não é 
absoluta.

Formulando hipóteses sobre o que há dentro da Terra.

Analisando dados e notícias sobre vulcões, tsunamis e 
terremotos: onde, como, quando ocorrem e suas 
conseqüências.

Entendendo rotação da terra e a medida do tempo.

Percebendo a evolução dos equipamentos de medida 
do tempo: relógio de água, de areia, mecânicos e 
elétricos.

Ler e interpretar imagens e modelos representativos 
de nosso planeta.

Pesquisar as representações da Terra em diferentes 
épocas e culturas.

Relacionar informações sobre a forma da Terra e suas 
representações quando apresentadas de diferentes 
maneiras.

Transformar um planisfério em um globo terrestre.

Notar que a verticalidade não é absoluta, mas 
depende do local da Terra onde se está posicionado.

Simular a estrutura do interior da terra por meio de 
diversas representações.

Interpretar dados e informações referentes à 
estrutura interna da Terra.

Pesquisar, selecionar e organizar informações sobre 
fenômenos naturais como vulcões, terremotos e 
tsunamis.

Explicar a ocorrência destes fenômenos por meio de 
modelos representativos de placas tectônicas.

Identificar regularidades no movimento da Terra e 
relacionar seu movimento de rotação ao 
estabelecimento do dia e da noite.

Pesquisar equipamentos de medida de tempo de 
diferentes épocas e culturas. 30

• Descreve os movimentos do Sol e da Terra em 
relação ao horizonte e relaciona o movimento 
de rotação ao dia e a noite.

Evolução dos seres vivos e Universo



AONDE CHEGAR? COMO CHEGAR?
O QUE FAZER PARA

 CHEGAR?
AO CHEGAR FAZ 

NECESSÁRIO SABER SE...

CIÊNCIAS NATURAIS E SOCIAIS - 6º ANO

Na identificação de transformações de 
materiais e de energia necessárias a atividades 
humanas por meio de diferentes tecnologias.

Conhecendo alguns materiais no cotidiano e no 
sistema produtivo.

Analisando materiais do cotidiano e na natureza 
suas fontes, formas de obtenção, usos e 
propriedades.

Reconhecendo que os materiais da natureza são 
finitos.

Reconhecendo a madeira como matéria prima 
para obtenção de papel, de carvão vegetal e para 
a indústria de móveis, julgando as conseqüências 
do seu uso indiscriminado.

Conhecendo vantagens e desvantagens dos 
diferentes combustíveis usados em veículos 
automotores.

Observar objetos do cotidiano, do que são 
feitos, para que serve, e como chegam até o 
homem.

Identificar algumas propriedades características 
de materiais como cor, dureza, brilho 
temperatura de fusão, temperatura de ebulição, 
permeabilidade.

Relacionar materiais diversos com o uso que se 
faz no cotidiano e no sistema produtivo.

Identificar modificações dos materiais da 
natureza na fabricação de produtos diversos.

Diferenciar e classificar materiais da natureza 
quanto a sua obtenção: separação ou 
transformação.

Identificar produtos da madeira, os processos 
utilizados na produção e as conseqüências 
ambientais.

Pesquisar os processos de obtenção e produção 
dos combustíveis mais usados em veículos, 
compará-los e se posicionar favorável ou não 
baseado em argumentos consistentes.
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• Reconhece transformações de matéria em 
processos de produção artesanal ou industrial. 

• Descreve as atividades humanas envolvidas no 
processo de produção e avalia os problemas 
ligados ao ambiente e ao conforto.

Evolução dos seres vivos e Universo



AONDE CHEGAR? COMO CHEGAR?
O QUE FAZER PARA

 CHEGAR?
AO CHEGAR FAZ 

NECESSÁRIO SABER SE...

CIÊNCIAS NATURAIS E SOCIAIS - 6º ANO

No reconhecimento que a sociedade e a 
natureza possuem princípios e leis próprias e 
que o espaço geográfico resulta das interações 
entre elas, historicamente definidas.

Compreendendo como ocorre o processo de 
estruturação do território e dos lugares.

Entendendo os fenômenos naturais, suas 
regularidades e possibilidades de previsão pelo 
homem.

Entendendo como os diferentes tipos de clima 
afetam as regiões do Brasil.

Compreendendo as leis que regulam a dinâmica 
do tempo atmosférico.

Percebendo que a modelagem do relevo ocorre 
pela interferência da natureza e da intervenção 
humana.

Reconhecendo que a biosfera se desenvolve na 
interface entre a hidrosfera, a atmosfera e a 
litosfera.

Conhecendo a vegetação brasileira: a 
megadiversidade do mundo tropical.

Relacionar o trabalho e a apropriação da 
natureza na construção do território, as 
diferentes técnicas e costumes e a diversidade 
de paisagens entre o campo e a cidade, o 
ambiente natural e as diferentes formas de 
construção das moradias no mundo.

Relacionar os ritmos da natureza com o 
processo de produção das condições materiais 
e da organização social de vida no campo e na 
cidade.

Coletar e analisar informações meteorológicas 
da região, como imagens de satélite, previsão de 
chuvas, variação de temperatura etc.

Relacionar a sucessão das estações do ano e do 
clima e às diferentes paisagens vegetais aos tipos 
de solo e às organizações das bacias 
hidrográficas.

Caracterizar as formas de relevo, os solos e sua 
ocupação urbana e rural.

Identificar elementos que compõem a superfície 
terrestre, bem como suas relações de 
interdependência. 

Caracterizar os diferentes tipos de vegetação 
do Brasil (cerrado, pampa, caatinga, araucária, 
florestas tropicais etc.).
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• Expressa, por meio de linguagem escrita e oral, 
as diferenças entre o sou lugar e a pluralidade de 
lugares que constituem o mundo.

• Identifica as diferentes manifestações 
climáticas e sua importância na leitura dos 
fenômenos geográficos.

Relação Sociedade e Natureza



AONDE CHEGAR? COMO CHEGAR?
O QUE FAZER PARA

 CHEGAR?
AO CHEGAR FAZ 

NECESSÁRIO SABER SE...

CIÊNCIAS NATURAIS E SOCIAIS - 6º ANO

Na compreensão da importância da 
relação do local, do global, da diversidade e 
das vivências com os lugares, no tempo e 
no espaço.

Percebendo a paisagem local e entendendo 
o lugar onde vive como conquista da 
cidadania.

Percebendo as alterações provocadas na 
paisagem pelo homem em busca da 
organização social do campo e da cidade.

Compreendendo a importância do 
processo de industrialização para 
caracterização do mundo contemporâneo.

Reconhecendo as relações comerciais 
entre o homem do campo e o mundo 
urbano.

Interpretar a cidadania como consciência 
de pertencer, interagir e sentir-se integrado 
com pessoas e lugares.

Explorar as diferentes manifestações da 
natureza, as formas de apropriação, de 
transformação pela ação da coletividade e 
de seu grupo de convívio.

Caracterizar, no processo de formação e 
organização do espaço geográfico, formas 
espaciais criadas pela sociedade, que 
contemplem a dinâmica entre a cidade e o 
campo.

Analisando hábitos de consumo das 
pessoas do campo e da cidade antes e após 
a industrialização.

Verificar a influência das formas de viver na 
cidade e no campo na expansão dos meios 
de comunicação e dos transportes.

Identificar características e dinâmicas dos 
fluxos de produção industrial, agropecuária 
e de serviços e sua influência no mundo 
contemporâneo.

Comparar os diferentes modos de vida das 
populações, no que diz respeito à 
produção, circulação e consumo. 33

• Percebe no seu cotidiano como as 
pessoas se apropriam e se identificam com 
os lugares e o grau de integração que 
definem com eles.

Relação Sociedade e Natureza



AONDE CHEGAR? COMO CHEGAR?
O QUE FAZER PARA

 CHEGAR?
AO CHEGAR FAZ 

NECESSÁRIO SABER SE...

CIÊNCIAS NATURAIS E SOCIAIS - 6º ANO

Na apropriação e na valorização da 
cartografia como forma de linguagem.

Reconhecendo a cartografia como 
instrumento na aproximação dos lugares e 
do mundo

Apropriando-se da linguagem cartográfica 
na leitura crítica e mapeamento 
consciente.

Estudando em diferentes escalas espaciais 
as representações locais e globais do 
espaço geográfico.

Entendendo os significados e estimulando a 
busca de informações contidas nas 
imagens.

Conceituar escala e suas diferenciações 
para as análises espaciais nos estudos de 
geografia.

Identificar os pontos cardeais, suas 
utilidades práticas e referenciais nos 
mapas.

Utilizar cartas de orientação, seguindo 
medições cartográficas e coordenadas 
geográficas para determinar uma 
localização.

Explorar diferentes tipos de mapas:  
itinerário, turístico, climático, relevo, 
vegetação etc.

Confeccionar croquis cartográficos 
elementares para analisar informações e 
estabelecer relações entre fatos.

34

• Lê diferentes cartas em diferentes escalas, 
usando representação cartográfica em seu 
cotidiano.

• Reconhece a importância dos mapas 
temáticos para a leitura das paisagens e 
suas diferentes escalas.

Relação Sociedade e Natureza



LEIA MAIS 
SOBRE: 

AONDE CHEGAR? COMO CHEGAR?
O QUE FAZER PARA

 CHEGAR?
AO CHEGAR FAZ 

NECESSÁRIO SABER SE...

No conhecimento de diferentes realidades 
históricas e suas peculiaridades e na  
caracterização das relações entre a 
sociedade, a cultura, a natureza da história 
brasileira, da América e do mundo em 
diferentes épocas.

Entendendo as relações entre sociedade, 
cultura e a natureza em diferentes 
momentos da História brasileira e dos 
povos da América em diferentes tempos.

Entendendo as relações entre sociedade, 
cultura e a natureza em diferentes 
momentos da História e do mundo em 
diferentes tempos.

Caracterizar os povos indígenas na visão 
dos europeus, a exploração econômica de 
recursos naturais pelos colonizadores 
europeus, a agricultura de subsistência e 
comercial, a criação de animais, a ocupação 
territorial.

Pesquisar sobre os modos de vida, a 
apropriação da natureza, a religiosidade e o 
domínio das técnicas dos primeiros povos 
no continente americano: coletores, 
caçadores, ceramistas, pescadores e 
agrícolas.

Descrever como se deu a expansão 
marítima, comercial e territorial européia e 
oriental. 

Pesquisar sobre os modos de vida, a 
apropriação da natureza, a religiosidade e o 
domínio das técnicas dos povos europeus e 
africanos.

CIÊNCIAS NATURAIS E SOCIAIS - 7º ANO
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• Reconhece e identifica relações entre 
sociedade, cultura e natureza na atualidade 
e em outros momentos do passado, 
distinguindo diferenças e semelhanças 
nestas relações em diferentes realidades 
históricas.

A partir do conhecimento prévio do aluno e 
por meio de situações reais e cotidianas:

Transformação Política, Cultural, Social 
e Econômica

Mundo social e natural / Brincar e explorar / Hábitos, costumes e valores / Ação do homem e dos fenômenos da natureza /  Imagem,  esquema e conceito corporal / Grupos indígenas da região / Patrimônio histórico vivo / 
Componentes bióticos e abióticos / Modificações realizadas na paisagem de uma localidade com o passar do tempo / Ciclo vital de alguns animais e vegetais / Partes que compõem o vegetal / Consumo consciente e combate ao 
desperdício / Alimentos produzidos na região e seu valor nutricional / Etapas de transformações de materiais em objetos / Movimentos migratórios / Confrontos culturais e étnicos / Povos indígenas / Povos africanos / Ação de 
microrganismos e fungos / Ciclo da água na natureza / Modo de vida do campo e da cidade / Convenções cartográficas / Metrópole /  Biorremediação



AONDE CHEGAR? COMO CHEGAR?
O QUE FAZER PARA

 CHEGAR?
AO CHEGAR FAZ 

NECESSÁRIO SABER SE...

CIÊNCIAS NATURAIS E SOCIAIS - 7º ANO
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No entendimento das relações de trabalho em 
diferentes momentos da História do Brasil e 
dos povos da América.

Ref let indo sobre as modif icações e 
transformações geradas pelos avanços 
tecnológicos na vida das pessoas.

Compreendendo como se desenvolveu as 
relações de trabalho em diferentes momentos 
da História do Brasil e da América.

Comparar a relação natureza e cidade, os meios de 
transporte, as influências da natureza na implantação 
de infraestruturas, as técnicas e instrumentos 
utilizados nas transformações de elementos da 
natureza, o desenvolvimento industrial.

Relacionar informações sobre a escravização, o 
trabalho e resistência indígena na sociedade colonial, o 
tráfico de escravos e mercantilismo, a escravidão 
africana na agricultura de exportação, na mineração, 
produção de alimentos e nos espaços urbanos. As 
lutas de resistências de escravos africanos e o 
processo de emancipação, trabalho livre no campo e 
na cidade após a abolição, o trabalhador negro no 
mercado de trabalho livre, a imigração e migrações 
internas em busca de trabalho.

Pesquisar o papel social das mulheres e crianças na 
agricultura, na indústria, nos serviços urbanos e nas 
atividades domésticas.

Relacionar informações sobre a organização de 
trabalhadores, ligas, sindicatos, organizações patronais 
e partidos políticos, valores culturais atribuídos a 
diferentes categorias de trabalhadores a ao trabalho 
através do tempo.

Verificar como se deu o processo de monocultura 
colonia l , de mineração, de pecuária , de 
comercialização e de industrialização.

Discutir e confrontar a situação e as condições de 
trabalho dos servos, dos artesãos, da nobreza, do 
clero, dos camponeses, dos mercadores, dos 
banqueiros, dos navegadores e dos comerciantes 
coloniais europeus.

Discutir e confrontar a situação e as condições de 
trabalho do operário, dos trabalhadores dos serviços 
urbanos, das mulheres e das crianças na indústria, no 
comércio, artesanato e serviços urbanos na África e 
na Ásia.

• Identifica em perspectivas históricas as 
diferentes relações de trabalho discernindo 
característ icas , contextos, mudanças, 
p e r m a n ê n c i a s ,  c o n t i n u i d a d e s  e  
descontinuidades no tempo.

Entendendo as relações de trabalho em 
diferentes momentos da História do mundo.

Transformação Política, Cultural, Social 
e Econômica



AONDE CHEGAR? COMO CHEGAR?
O QUE FAZER PARA

 CHEGAR?
AO CHEGAR FAZ 

NECESSÁRIO SABER SE...

CIÊNCIAS NATURAIS E SOCIAIS - 7º ANO

No conhecimento das principais 
características do processo de formação 
dos Estados Nacionais Europeus.

Entendendo como se deu o processo de 
constituição dos Estados Nacionais 
Europeus, suas lutas, confrontos, guerras e 
revoluções.

O r g a n i z a r  f a t o s  h i s t ó r i c o s  
descentralização política na Idade Média, as 
Cruzadas, lutas de conquista na Península 
Ibérica, consolidação dos Estados 
Nacionais Europeus.

Relacionar e interpretar dados referentes à 
Guerra dos Cem Anos, Reforma, 
Contrarreforma, Estados absolutistas, 
organização do Parlamentarismo na 
Inglaterra, o Iluminismo, a Revolução 
Francesa, a Democracia Moderna, a 
unificação política da Alemanha e da Itália.

Pesquisar sobre a expansão do comércio 
na Europa, no Renascimento, a expansão 
colonial e acúmulo de riquezas pelos 
Estados Nacionais Europeus, as alianças 
entre a burguesia.

Pesquisar sobre as  guerras e conquistas 
napoleônicas.
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• Identifica as formas de organização 
política e econômica nacional e mundial 
discernindo algumas características, 
contextos, mudanças, permanências, 
continuidades e descontinuidades no 
tempo.

Na utilização de diferentes fontes 
históricas.

Compreendendo a importância do resgate 
de informações em fontes diversas.

Desenvolver atividades com diferentes 
fontes de informação, livros, jornais, 
revistas, filmes, fotografias, objetos, 
confrontando dados e abordagens.

• Reconhece características importantes e 
fundamentais das diferentes fontes 
históricas.

Transformação Política, Cultural, Social 
e Econômica



AONDE CHEGAR? COMO CHEGAR?
O QUE FAZER PARA

 CHEGAR?
AO CHEGAR FAZ 

NECESSÁRIO SABER SE...

CIÊNCIAS NATURAIS E SOCIAIS - 7º ANO

Conhecendo elementos astronômicos visíveis 
no céu: Sol, Lua, estrelas, planetas e galáxias.

Reconhecendo a importância de coordenadas 
para localização de objetos no céu.

Percebendo regularidades nos movimentos dos 
astros no céu.

Conhecendo a linguagem utilizada numa carta 
celeste como representação do espaço celeste.

Compreendendo  a  con s t r u ç ão  do  
conhecimento científico relacionado às 
constelações como processo histórico cultural.

Reconhecendo algumas características físicas 
dos astros, como tamanho, distância do Sol, 
temperatura, período de rotação e translação.

Empregar linguagem científica na denominação 
de astros como planeta, planeta-anão, 
asteróides, satélites, cinturão de asteróides, 
cometas etc.

Identificar e localizar os pontos cardeais, o Sol, e 
a Lua.

Associar fenômenos que ocorrem em situações 
semelhantes aos movimentos dos astros.

Construir e aplicar conceitos científicos na 
identificação de regularidades dos movimentos 
dos astros no céu e na diferenciação entre 
estrelas e planetas com base em seus 
movimentos.

Observar e identificar no céu ou em cartas 
celestes algumas constelações.
 
Relacionar os dados obtidos na análise da carta 
celeste com os encontrados na observação 
direta do céu.

Pesquisar sobre as diferentes formas de 
representar o espaço em diferentes culturas e 
épocas.

Delimitar, caracterizar e comparar os astros 
pertencentes ao Sistema Solar.

Representar o Sistema Solar e os movimentos 
dos corpos celestes por meio de desenhos ou 
maquetes.
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Na caracterização dos movimentos visíveis de 
corpos celestes no horizonte e seu papel na 
orientação espaço-temporal hoje e no passado.

• Descreve os movimentos dos corpos celestes, 
utilizando como referenciais universais, os 
pontos cardeais e a linha do horizonte. 

Evolução dos seres vivos e Universo



AONDE CHEGAR? COMO CHEGAR?
O QUE FAZER PARA

 CHEGAR?
AO CHEGAR FAZ 

NECESSÁRIO SABER SE...

CIÊNCIAS NATURAIS E SOCIAIS - 7º ANO

Na caracterização das condições e da 
diversidade de vida no planeta Terra em 
diferentes espaços.

Introduzindo estudos sobre a origem da vida e 
explicações para a diversidade dos seres vivos.

Adquirindo noção introdutória do conceito de 
evolução.

Percebendo como a construção do conhecimento 
sobre a evolução se dá por meio do estudo de 
evidências.

Compreendendo as características básicas dos seres 
vivos, especialmente as necessidades de obtenção de 
alimentos e de energia, capacidade de movimento, 
reação a estímulos ambientais, reprodução e 
organização celular.

Reconhecendo a importância da classificação 
biológica para a organização e compreensão da 
enorme diversidade de seres vivos.

Conhecendo códigos inerentes à linguagem 
científ ica uti l izada na área de Biologia, 
especificamente aqueles relativos à caracterização 
dos reinos dos seres vivos.

Reconhecendo os vegetais como seres vivos com 
uma grande diversidade de espécies. 

Compreendendo os processos envolvidos na 
nutrição do organismo.

Comparar diferentes explicações sobre a existência 
da vida e do ser humano.

Pesquisar sobre a teoria da evolução: as 
transformações dos seres vivos ao longo do tempo.

Investigar sobre a formação dos fósseis como 
evidências para entender a história e as teorias da 
existência de vida no Planeta Terra.

Identificar na estrutura de diferentes seres vivos, a 
organização celular como uma característica 
fundamental das formas vivas.

Representar estruturas celulares básicas por meio 
da construção de modelos tridimensionais.

Identificar as funções vitais básicas.

Utilizar conceitos biológicos, como por exemplo, 
unicelular, pluricelular, autótrofo e heterótrofo, 
dentre outros na classificação dos seres vivos.

Identificar e classificar seres agrupando-os por suas 
características celulares nos diferentes reinos.

Observar e comparar os diferentes grupos de 
plantas.

Identificar os órgãos de vegetais e suas funções e 
relacionar às formas de alimentação, respiração e 
reprodução.

Estabelecer relações entre fenômenos da digestão 
dos alimentos, a absorção de nutrientes e sua 
distribuição pela circulação sanguínea para todos os 
tecidos.
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• Caracteriza os diferentes seres vivos e 
classifica-os de acordo com sua estrutura, 
alimentação, movimentação, organização celular 
e ambiente em que ocorrem.

Evolução dos seres vivos e Universo



AONDE CHEGAR? COMO CHEGAR?
O QUE FAZER PARA

 CHEGAR?
AO CHEGAR FAZ 

NECESSÁRIO SABER SE...

CIÊNCIAS NATURAIS E SOCIAIS - 7º ANO

Compreendendo a saúde como bem estar físico, mental, social e 
pessoal que deve ser promovido por meio de diferentes ações 
(individuais, coletivas e governamentais).

Entendendo o que é endemia, epidemia e pandemia.

Reconhecendo as formas de contágio de alguns parasitas.

Diferenciando ectoparasitas e endoparasitas.

Diferenciando vírus e bactérias.

Conceituar saúde e identificar as determinantes e 
condicionantes que a influenciam (alimentação, moradia, 
saneamento, ambiente, renda, trabalho, educação, transporte, 
lazer etc.).

Identificar e conceituar endemia, epidemia e pandemia.

Pesquisar as principais doenças endêmicas no Brasil.

Identificar algumas doenças causadas por parasitas, formas de 
contágio e de prevenção.

Representar por meio de esquemas os ciclos de vida de alguns 
parasitas.

Conceituar hospedeiro intermediário e hospedeiro definitivo.

Caracterizar e comparar ectoparasitas e endoparasitas.

Caracterizar vírus e bactérias identificar algumas doenças 
causadas por eles, suas formas de contágio, prevenção e 
profilaxia.
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• Identifica e associa a qualidade de vida a 
fatores sociais e ambientais bem como às ações 
individuais e coletivas.

Na compreensão do corpo e da saúde humana 
integrados pelas dimensões orgânica, ambiental, 
psíquica e sociocultural.

Na identificação de transformações de 
materiais e de energia necessárias a atividades 
humanas por meio de diferentes tecnologias.

Conhecendo os processos envolvidos em produtos obtidos 
pelo ser humano a partir de outros seres vivos.

Entendendo que os microrganismos estão em todos os 
lugares e que podem se desenvolver quando encontram um 
ambiente que contenha alimento e condições adequadas.

Percebendo que o estudo de certos seres vivos pode ser 
realizado em ambientes artificialmente construídos e 
controlados para o seu desenvolvimento.

Compreendendo que a fermentação biológica é o processo 
de obtenção de energia realizado por microrganismos. 

Percebendo e entendendo como os microrganismos podem 
atuar na recuperação de ambientes marinhos degradados.

Pesquisar sobre processos e tecnologias relacionados à 
conservação dos alimentos.

Relacionar microrganismos com a produção e conservação 
dos alimentos.

Inferir que a proliferação dos microrganismos causa a 
deterioração dos alimentos.

Realizar procedimento experimental de cultura de 
microrganismos, a partir de orientações orais. 

Coletar, registrar e interpretar dados experimentais.

Descrever o processo de fermentação relacionando-o à 
transformação de certos materiais pelos microrganismos 
para conseguir energia e à produção de alimentos para 
consumo humano.

Pesquisar sobre microbiologia ambiental e em que casos, por 
meio da , microrganismos promovem a 
degradação de poluentes.

biorremediação

• Reconhece e descreve a ação de 
microrganismos nas transformações de matéria, 
em processos de produção e conservação de 
alimentos artesanal ou industrial e na 
recuperação de ambientes degradados.

Evolução dos seres vivos e Universo



AONDE CHEGAR? COMO CHEGAR?
O QUE FAZER PARA

 CHEGAR?
AO CHEGAR FAZ 

NECESSÁRIO SABER SE...

CIÊNCIAS NATURAIS E SOCIAIS - 7º ANO

No conhecimento do território brasileiro, sua 
divisão política, regionalização física, população 
e economia.

Percebendo a formação territorial do Brasil por meio da 
cartografia.

Percebendo os possíveis arranjos do ordenamento territorial do 
Brasil que resultam na delimitação de regiões.

Entendendo a formação social e as relações econômicas do Brasil, 
das regiões e dos estados. 

Reconhecendo a formação sócio-espacial e a base para formação 
do povo brasileiro.

Conhecendo as relações entre o homem e a natureza na 
construção do espaço geográfico brasileiro. 

Compreendendo o impacto das inovações tecnológicas no 
reordenamento territorial do país e o que houve de mudanças nas 
relações entre campo e a cidade e também na hierarquia urbana.

Compreendendo a concentração e descentralização do espaço 
industrial.

Compreendendo que o espaço agrário e a questão da terra no 
Brasil envolvem o conflito entre interesses de diferentes 
segmentos da sociedade.

Analisando a importância da reforma agrária como solução para os 
grandes problemas sociais do campo e da cidade no Brasil.

Observar em mapas a expansão territorial do Brasil, suas divisões 
políticas e administrativas.

Interpretar e comparar entre diferentes formas de representação 
cartográfica da regionalização do Brasil.

Interpretar dados estatísticos e ler gráficos com indicadores 
sociais das unidades federadas.

Comparar mapas temáticos com divisão regional de diferentes 
épocas.

Identificar as características e a dinâmica dos fluxos populacionais 
e descrever aspectos da população brasileira.

Analisar a intensa mobilidade espacial da população brasileira por 
meio de diferentes tipos de fluxo migratório existentes entre 
regiões estagnadas e outras mais dinâmicas.

Comparar, diferenciar e relacionar aspectos sociais, econômicos e 
ambientais das unidades federadas do Brasil.

Ler e interpretar tabelas de estudos demográficos e outros fatos 
sócioambientais.

Investigar mudanças na conectividade entre cidades e o 
encurtamento das distâncias em decorrência das inovações 
tecnológicas.

Relacionar as mudanças nas relações entre cidades pequenas e 
médias com a metrópole em decorrência do aumento da 
infraestrutura e tecnologia.

Analisar criticamente a distribuição desigual da infraestrutura e 
tecnologia no meio geográfico.

Relacionar produtos industriais presentes na vida cotidiana aos 
setores da indústria de transformação e tipo de atividade 
econômica.

Pesquisar as áreas industriais estratégicas e onde estão localizadas 
para visualizar a distribuição espacial desses fenômenos.

Relacionar a organização do espaço agrário brasileiro com a 
industrialização do país e as mudanças ocorridas na relação entre o 
campo e a cidade.

Relacionar o aumento da produtividade do estabelecimento rural 
à automação, mecanização e ao uso de insumos agrícolas.

Pesquisar sobre a concentração da propriedade rural e identificar 
latifundiário, empresário do campo, trabalhador rural sem-terra e 
bóia-fria.

Descrever o crescimento do proletariado no campo e na cidade e 
sua presença na organização política do estado brasileiro.

Localizar o Brasil no cenário industrial e agrário internacional 41

• Reconhece conceitos e identifica categorias, 
tais como espaço geográfico, território, 
paisagem e lugar.

• Conceitua os elementos caracterizadores das 
paisagens geográficas urbanas e rurais e suas 
relações sócio-econômicas.

Relação Sociedade e Natureza



AONDE CHEGAR? COMO CHEGAR?
O QUE FAZER PARA

 CHEGAR?
AO CHEGAR FAZ 

NECESSÁRIO SABER SE...

CIÊNCIAS NATURAIS E SOCIAIS - 7º ANO

Compreendendo a dinâmica das grandes 
paisagens naturais brasileiras e de sua 
extensão geográfica.

Compreendendo a importância da 
diversidade morfoclimática na distribuição 
dos recursos naturais.

Analisando as relações entre sociedade e 
natureza na produção do espaço 
geográfico

Reconhecendo os vetores de degradação 
do patrimônio ambiental brasileiro em 
especial dos ecossistemas florestados.

Observar imagens e mapas para identificar 
as generalidades e singularidades que 
caracterizam as paisagens brasileiras.

Identificar e caracterizar as diversas 
vegetações das florestas brasileiras: floresta 
amazônica, cerrados, caatingas, florestas do 
meio norte, pantanal, mata atlântica etc.

Identificar e caracterizar os sete biomas 
existentes no território brasileiro.

Identificar os processos de formação das 
instituições sociais e políticas que 
regulamentam o patrimônio ambiental 
brasileiro.

Identificar e caracterizar a diversidade 
morfoclimática do território brasileiro.

Identificar os impactos das diferentes 
formas de intervenção humana nas 
mudanças da paisagem.

Identificar os fatores de degradação 
ambiental e propor soluções para 
problemas de natureza sócioambiental.

Identificar políticas de conservação 
ambiental  e de desenvolvimento 
sustentável.
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No conhecimento das diversidades de 
paisagens brasileiras quanto a sua natureza, 
como funcionam e se combinam os 
diferentes componentes que fazem parte 
dela.

• Compreende que as paisagens que 
constituem o espaço habitado guardam, em 
si, semelhanças e diferenças que coexistem 
e  in teragem nos  processos  de  
transformações.

Relação Sociedade e Natureza



AONDE CHEGAR? COMO CHEGAR?
O QUE FAZER PARA

 CHEGAR?
AO CHEGAR FAZ 

NECESSÁRIO SABER SE...

Na compreensão de conceitos que expliquem 
as relações sociais, econômicas e políticas de 
diferentes realidades históricas enfocando a 
cidadania.

Percebendo que a cultura contemporânea está 
relacionada com acontecimentos históricos do 
passado.

Pesquisar sobre a conquista e a preservação do território 
brasileiro pelos portugueses e conflitos envolvidos: 
acordo de Madri, Guerra da Cisplatina, Guerra do 
Paraguai, Guerra do Acre, políticas de integração do 
território brasileiro no século XX.

Descrever como se deu a administração política colonial, 
a situação da monarquia portuguesa no Brasil, o I 
Reinado,a família real, a Independência do Brasil, o Estado 
Monárquico,o II Reinado, o período Regencial, a 
Proclamação da Republica, o Estado Republicano, as 
alianças políticas e econômicas regionais.
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• Entende que as relações políticas, econômicas 
e sociais ocorridas na história em diferentes 
tempos estão presentes na sua vivência cultural 
e no seu cotidiano.

A partir do conhecimento prévio do aluno e 
por meio de situações reais e cotidianas:

Transformação Política, Cultural, Social 
e Econômica

LEIA MAIS 
SOBRE: 

CIÊNCIAS NATURAIS E SOCIAIS - 8º ANO

No reconhecimento das formas de poder entre 
os diversos grupos sociais e no interior deles.

Conhecendo e analisando as lutas sociais, as 
guerras e revoluções na História do Brasil, da 
América e do mundo.

Contextualizar as revoltas de resistência dos escravos, o 
fim do tráfico e da escravidão. (Quilombos, Palmares, 
Revolta do Malês etc).

Contextualizar as revoltas sociais coloniais, lutas pela 
abolição da escravatura, Canudos, Contestado, 
banditismo, e cangaço.

Pesquisar sobre as lutas e os processos políticos pela 
independência do Brasil , guerras provinciais 
(Confederação do Equador, Guerra dos Farrapos, 
Inconfidência Mineira etc).

Pesquisar sobre as lutas sociais no processo de 
independência das nações da América.

Identificar os confrontos entre europeus e as populações 
nativas da América Inglesa, confronto entre ingleses e 
franceses pelo território americano.

Investigar sobre a Guerra Civil Americana e a situação dos 
negros e latinos nos Estados Unidos.

Analisar as lutas sociais em Atenas, as lutas sociais e dos 
cristãos em Roma e as lutas camponesas, operárias, 
religiosas e étnicas na Europa etc.

Pesquisar sobre as formas de administração nas colônias 
espanholas, o domínio sobre as etnias nativas, a queda do 
Império Espanhol na América.

• Identifica diferentes formas de organização 
política e econômica discernindo algumas 
característ icas , contextos, mudanças, 
p e r m a n ê n c i a s ,  c o n t i n u i d a d e s  e  
descontinuidades no tempo.

Mundo social e natural / Brincar e explorar / Hábitos, costumes e valores / Ação do homem e dos fenômenos da natureza /  Imagem,  esquema e conceito corporal / Grupos indígenas da região / Patrimônio histórico vivo / 
Componentes bióticos e abióticos / Modificações realizadas na paisagem de uma localidade com o passar do tempo / Ciclo vital de alguns animais e vegetais / Partes que compõem o vegetal / Consumo consciente e combate ao 
desperdício / Alimentos produzidos na região e seu valor nutricional / Etapas de transformações de materiais em objetos / Movimentos migratórios / Confrontos culturais e étnicos / Povos indígenas / Povos africanos / Ação de 
microrganismos e fungos / Ciclo da água na natureza / Modo de vida do campo e da cidade / Convenções cartográficas / Metrópole /  Biorremediação



AONDE CHEGAR? COMO CHEGAR?
O QUE FAZER PARA

 CHEGAR?
AO CHEGAR FAZ 

NECESSÁRIO SABER SE...

CIÊNCIAS NATURAIS E SOCIAIS - 8º ANO

No conhecimento das características do 
processo de formação dos Estados 
Nacionais na América.

Entendendo sobre a constituição dos 
Estados Nacionais na América, confrontos, 
lutas, guerras e revoluções.

Analisar como se processou a constituição 
dos Estados Nacionais Independentes, a 
ditadura na América Latina, as organizações 
internacionais latino-americanas e as ações 
para integração política e econômica na 
América.

Analisar e discutir a expansão do Império 
Inca e Asteca, o confronto entre os 
europeus e as populações nativas da 
América espanhola.

Pesquisar sobre as colônias inglesas na 
América, processo de constituição do 
Estado Nacional Norte Americano, a 
expansão dos territórios dos Estados 
Unidos e a elaboração dos estados liberais 
e republicanos.
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• D i m e n s i o n a ,  e m  d i f e r e n t e s  
temporalidades, as formas de organização 
política na América.

Na reflexão da problemática que envolve a 
construção da cidadania na História do 
Brasil e do mundo.

Refletindo criticamente sobre situações 
históricas e os diversos interesses que as 
envolvem, de acordo com cada época no 
Brasil e no mundo.

Pesquisar sobre os “homens bons” no 
período colonial, a escravidão e a luta pela 
liberdade.

Caracterizar a cidadania em Atenas, nas 
comunas medievais, os ideais iluministas, as 
práticas de cidadania durante a Revolução 
Francesa e a partir da Independência dos 
Estados Unidos.

• Reconhece diferenças e semelhanças, 
transformações e permanências entre as 
idéias e práticas envolvidas no exercício da 
cidadania.

Transformação Política, Cultural, Social 
e Econômica



AONDE CHEGAR? COMO CHEGAR?
O QUE FAZER PARA

 CHEGAR?
AO CHEGAR FAZ 

NECESSÁRIO SABER SE...

CIÊNCIAS NATURAIS E SOCIAIS - 8º ANO

Na compreensão do corpo e da saúde humana 
integrados pelas dimensões orgânica, ambiental, 
psíquica e sociocultural e no relacionamento da 
nutrição à manutenção do organismo.

Conhecendo nutrientes e suas funções.

Percebendo que os alimentos não fornecem os mesmos 
nutrientes ou a mesma quantidade de energia.

Confrontando dados de tabelas nutricionais de vários 
alimentos.

Percebendo a relação entre necessidades diária de 
alimentos com a queima de energia.

Entendendo os fundamentos de uma dieta balanceada.

Compreendendo a estrutura, o funcionamento e as 
interrelações dos órgãos, aparelhos e sistemas.

Entendendo a respiração, os movimentos respiratórios e as 
trocas gasosas.

Compreendendo que a circulação é responsável pelo 
processo de distribuição e coleta de substâncias no 
organismo.

Entendendo a estrutura do sistema urinário e a produção 
de urina.

Compreendendo que o organismo apresenta diferentes 
mecanismos de defesa: barreiras mecânicas e sistema 
imunológico.

Compreendendo como o sangue está relacionado com as 
defesas corporais internas.

Conceituar nutrientes como substâncias que compõem 
alimentos e pesquisar as suas funções.

Relacionar determinados alimentos aos nutrientes que eles 
fornecem.

Relacionar a composição de alguns alimentos (água, 
proteína, gordura, carboidratos etc.) à quantidade de 
energia que fornece.

Descrever seus hábitos alimentares e as atividades que 
realiza cotidianamente.

Verificar se os alimentos que consome fornecem os 
nutrientes necessários de acordo com a pirâmide 
alimentar.

Relacionar dieta balanceada com alimentação variada.

Identificar doenças relacionadas à alimentação e suas 
principais causas e conseqüências para o desenvolvimento 
do indivíduo.

Identificar sistema digestório, os órgãos que o compõe e a 
função de cada um.

Relacionar a digestão ao processamento dos alimentos e à 
absorção dos nutrientes para atuarem nas células.

Identificar sistema respiratório, seus órgãos e suas funções.

Conceituar respiração não só como a troca de gases no 
organismo, mas também com a obtenção de energia.

Descrever o caminho que o ar faz no organismo desde sua 
entrada até sua saída e as modificações implicadas nesse 
processo.

Identificar os órgãos envolvidos no processo de circulação 
do sangue no corpo humano e suas funções.

Identificar os órgãos envolvidos na excreção de urina do 
organismo e como funcionam.

Identificar e classificar vários agentes externos aos quais os 
seres humanos estão sujeitos.

Explicar como o corpo se defende para manter a 
integridade do organismo.

Associar sintomas de doenças e suas possíveis causas. 45

• Reconhece relações entre as funções de 
nutrição e regulação do organismo humano.

• Identifica os fatores internos e externos que 
concorrem na manutenção do equilíbrio e as 
manifestações e modos de prevenção de 
doenças comuns.

• Entende o funcionamento dos sistemas 
digestório, respiratório, circulatório e excretor 
com suas estruturas e funções.

Evolução dos seres vivos e Universo



AONDE CHEGAR? COMO CHEGAR?
O QUE FAZER PARA

 CHEGAR?
AO CHEGAR FAZ 

NECESSÁRIO SABER SE...

CIÊNCIAS NATURAIS E SOCIAIS - 8º ANO

Na compreensão das diferentes dimensões 
da reprodução dos seres vivos, os métodos 
anticoncepcionais, a valorização do sexo 
seguro e da gravidez planejada.

Conhecendo as estratégias reprodutivas 
dos seres vivos para manutenção das 
espécies.

Diferenciando fertilização interna e 
externa.

Compreendendo os processos de 
fecundação, gravidez e parto.

Entendendo a sexualidade, a reprodução 
humana e a saúde reprodutiva.

Entendendo as principais mudanças 
corporais que ocorrem em ambos os 
sexos da espécie humana durante a 
puberdade.

C o n h e c e n d o  v á r i o s  m é t o d o s  
anticoncepcionais.

Conhecendo os meios de contágio e 
prevenção das DSV.

Pesquisar como alguns animais realizam a 
corte e como ocorre o acasalamento.

Explicar por meio de exemplos a 
reprodução sexuada e assexuada.

Identificar a diferença principal entre os 
tipos de fertilização.

Identificar e classificar animais pelo 
desenvolvimento do embrião: vivíparos, 
ovovíparos e ovíparos.

Observar em esquemas e comparar a 
organização e a função do aparelho 
reprodutivo feminino e masculino.

Verificar as principais mudanças corporais 
que ocorrem em ambos os sexos da 
espécie humana durante a puberdade.

Relacionar o uso de preservativos, a 
contracepção e a prevenção de doenças 
sexualmente transmissíveis.

Participar de atividades que favoreçam a 
valorização do sexo seguro e a gravidez 
planejada.
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• Reconhece relações entre as funções 
reprodutivas dos seres vivos e a 
manutenção das espécies.

• Identifica tipos de reprodução dos seres 
vivos.

• Conhece práticas de sexo protegido para 
evitar gravidez indesejada e doenças 
sexualmente transmissíveis.

• Demonstra consciência crítica na tomada 
de decisões responsáveis a respeito de sua 
sexualidade.

Evolução dos seres vivos e Universo



AONDE CHEGAR? COMO CHEGAR?
O QUE FAZER PARA

 CHEGAR?
AO CHEGAR FAZ 

NECESSÁRIO SABER SE...

CIÊNCIAS NATURAIS E SOCIAIS - 8º ANO

Na compreensão de como as teorias 
geocêntrica e heliocêntrica explicam os 
movimentos dos corpos celestes e no 
relacionamento desses movimentos a dados de 
observação e à importância histórica dessas 
diferentes visões.

Entendendo o conceito de eixo de rotação e 
percebendo a invariância da inclinação do eixo 
rotacional da Terra em relação ao Sol.

Entendendo que o eixo de rotação da Terra não é 
perpendicular ao plano da órbita.

Entendendo o movimento orbital da Terra ao redor do 
Sol e suas implicações para a vida no Planeta.

Compreendendo o calendário como instrumento de 
medida do tempo.

Compreendendo o horário de verão e por que ele é 
aplicado em parte do país.

Reconhecendo a periodicidade das fases da lua.

Reconhecendo o Sol como uma estrela e 
desenvolvendo a noção do que é uma galáxia.

Identificar regularidades e invariantes na análise 
experimental de fenômenos físicos como o movimento 
de um pião ou a rotação da Terra.

Associar o movimento orbital da Terra a um plano no 
espaço.

Utilizar representações para explicar as estações do 
ano.

Relacionar a inclinação do eixo de rotação, a translação 
e as diferentes iluminações da superfície esférica da 
Terra ao calendário, às estações do ano e variações 
climáticas.

Investigar sobre calendários em diferentes culturas e 
épocas.

Utilizar a nomenclatura correta para explicar os 
fenômenos celestes pertinentes ao assunto em estudo.

Pesquisar os lugares em que ocorrem o horário de 
verão e como isso acontece.

Determinar pontos positivos e negativos da aplicação 
do horário de verão na economia e na vida das pessoas.

Associar o movimento orbital da Lua e a periodicidade 
que determina suas fases utilizando modelos 
explicativos.

Identificar regularidades e invariantes na análise do 
movimento orbital da Lua e sua iluminação pelo Sol.

Observar imagens que representem a nossa galáxia, o 
movimento do Sol ao redor do centro da galáxia e o 
movimento galáctico.

Identificar a distância do nosso Sol em relação às outras 
estrelas mais próximas dele e ano-luz como unidade de 
medida de distância apropriada para medidas dessa 
magnitude.
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• Compara a teoria geocêntrica e a 
heliocêntrica em relação aos movimentos dos 
corpos celestes,e reconhece as diferentes 
concepções de Universo e sua importância 
histórica.

Evolução dos seres vivos e Universo



AONDE CHEGAR? COMO CHEGAR?
O QUE FAZER PARA

 CHEGAR?
AO CHEGAR FAZ 

NECESSÁRIO SABER SE...

CIÊNCIAS NATURAIS E SOCIAIS - 8º ANO

No conhecimento das várias fontes e 
formas de energia utilizadas pelo homem, 
sua produção, consumo e evolução. 

Analisando a formação e distribuição da 
biomassa pelo planeta, refletindo a respeito dos 
fluxos naturais de energia.

Entendendo os ciclos do carbono e do 
nitrogênio e a formação de recursos 
energéticos.

Compreendendo a dinâmica da natureza e os 
impactos ambientais provocados pela 
exploração dos recursos energéticos.

Conhecendo a história da evolução das 
matrizes energéticas.

Conhecendo fontes energéticas alternativas.

Associar o fenômeno da fotossíntese à presença 
de determinados fatores necessários ao 
processo no ambiente e relacioná-la à produção 
da biomassa.

Analisar gráficos com dados sobre seqüestro de 
carbono, utilizando unidade de medida da 
produtividade primária líquida (PPL), em 
diferentes ecossistemas: marinhos, continentais 
etc.

Estabelecer conexão entre elementos de um 
sistema para descrever os caminhos possíveis 
do nitrogênio.

Identificar como a agricultura moderna provoca 
e x c e s s o  d e  n i t r a t o  n o  s o l o  e  
consequentemente nos recursos hídricos.

Relacionar os elementos (carbono, terra, seres 
vivos, ar, água, rochas) com os processos 
(fotossíntese, queimadas de florestas, 
respiração dos seres vivos).

Relacionar o processo da fotossíntese na 
absorção do carbono e identificar outros 
processos responsáveis por sua emissão.

Pesquisar as fontes e formas de energia 
utilizadas pelo homem ao longo da história da 
humanidade.

Identificar fontes de energia primária como 
aquelas providas pela natureza na sua forma 
direta: petróleo, gás natural, carvão mineral etc.

Pesquisar sobre o biodiesel e outras energias 
alternativas e suas possibilidades para a 
economia e para o ambiente.
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• Identifica as principais fontes e formas de 
energia, seu consumo e os impactos no 
ambiente.

Evolução dos seres vivos e Universo



AONDE CHEGAR? COMO CHEGAR?
O QUE FAZER PARA

 CHEGAR?
AO CHEGAR FAZ 

NECESSÁRIO SABER SE...

CIÊNCIAS NATURAIS E SOCIAIS - 8º ANO

Na compreensão das relações de mão dupla 
entre o processo social e a evolução das 
tecnologias associadas aos processos de 
transformação de energia, dos materiais e da 
vida.

Reconhecendo as formas de utilização da energia elétrica no 
cotidiano, na cidade, no país e em nível mundial.

Conhecendo o circuito elétrico residencial e sistemas simples 
como lanterna, luminária e luzes de árvore de natal.

Conhecendo os cuidados necessários para evitar riscos e ter 
segurança no uso de eletricidade.

Reconhecendo as fontes de energia elétrica e as 
transformações de energia no processo de obtenção da 
eletricidade.

Compreendendo produção de energia elétrica como meio 
para suprir as necessidades humanas.

Confrontando produção de energia elétrica, impactos 
ambientais e sustentabilidade.

Conhecendo outros recursos energéticos.

Compreendendo os transportes ao longo da história e sua 
evolução como uma necessidade do homem de maior 
conforto e de percorrer maiores distâncias.

Identificar os usos que são feitos da energia elétrica no 
cotidiano.

Classificar as tecnologias que utilizam eletricidade em função 
de seus usos.

Analisar dados referentes à potência elétrica utilizando 
nomenclatura convencional. 

Realizar cálculos e estimativas de consumo residencial de 
energia elétrica e relacionar aos tipos de eletrodomésticos.

Desenvolver modelos explicativos sobre componentes do 
circuito elétrico.

Associar experimentos sobre eletricidade com aparelhos 
elétricos.

Identificar variáveis relevantes para interpretação e análise de 
experimentos sobre eletricidade.

Identificar e diferenciar materiais condutores e isolantes.

Pesquisar sobre os riscos relativos ao uso da eletricidade.

Pesquisar sobre geradores de energia (hidrelétricas, 
termelétricas, termonucleares, solar-fotovoltaica e turbinas 
eólicas).

Identificar as etapas envolvidas na geração de energia elétrica 
em diferentes tipos de usinas.

Descrever o caminho da eletricidade das usinas até as 
residências.

Identificar os riscos e benefícios da aplicação e das formas de 
geração de eletricidade para o ambiente e consequentemente 
para os seres vivos. 

Relacionar os recursos energéticos: petróleo, carvão, gás 
natural e biomassa, às transformações nos processos de 
produção e uso e sua eficiência energética.

Pesquisar a evolução dos transportes no tempo e no espaço.

Relacionar a evolução dos transportes ao aumento de 
consumo de energia.

Comparar o uso de diferentes combustíveis indicando os 
benefícios e prejuízos de cada um.

49

• Compara exemplos de utilização de 
tecnologias em diferentes situações culturais, 
avalia o papel da tecnologia no processo social e 
explica as transformações da matéria, energia e 
vida.

Relação Sociedade e Natureza



AONDE CHEGAR? COMO CHEGAR?
O QUE FAZER PARA

 CHEGAR?
AO CHEGAR FAZ 

NECESSÁRIO SABER SE...

CIÊNCIAS NATURAIS E SOCIAIS - 8º ANO

Na identificação das ações do homem na 
sociedade e suas conseqüências em diferentes 
espaços e tempos, nas questões sociais, culturais 
e ambientais.

Entendendo o processo técnico-econômico, a política e os 
problemas sócio-ambientais.

Conhecendo sobre reservas, recursos e jazidas minerais, 
recursos não renováveis, resíduos sólidos e reciclagem.

Analisando o crescimento da atividade econômica e a 
problemática ambiental.

Analisando as conseqüências climáticas relativas à 
intensificação do efeito estufa.

Compreendendo as formas multilaterais de regulamentação 
das sociedades e do espaço geográfico.

Entendendo que a crise ambiental é global e afeta o conjunto 
do Planeta e que o desenvolvimento sustentável ocorre 
quando se atende necessidades do presente sem 
comprometer as possibilidades das gerações futuras.

Conhecendo organizações ambientais governamentais e não 
governamentais seus objetivos e campo de atuação.

Associar as condições de extração dos recursos energéticos 
ao avanço tecnológico de cada época.

Identificar recursos minerais no cotidiano e diferenciar 
recursos renováveis e não renováveis.

Propor formas de intervenção solidária no ambiente escolar 
relativas à coleta e ao envio de produtos descartáveis para a 
reciclagem.

Identificar as formas de poluição ambiental em diferentes 
ambientes e caracterizar suas causas e conseqüências.

Caracterizar o desmatamento e analisar o impacto da 
expansão dos meios de transporte em áreas florestadas.

Descrever os impactos causados pelas atividades humanas 
responsáveis pela escassez hídrica e relacioná-los às questões 
naturais relativas à distribuição dos recursos hídricos.

Identificar elementos naturais e sociais responsáveis pelo 
descontrole do efeito estufa.

Comparar propostas de soluções para problemas de natureza 
socioambiental.

Identificar modelos de produção e consumo que induzam a 
sistemas produtivos predatórios ao ambiente e à sociedade.

Comparar diferentes modos de vida e identificar as 
implicações ambientais do uso de tecnologias.

Pesquisar sobre os movimentos ambientalistas e a pluralidade 
de idéias e identificar movimentos de luta pela Terra.
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• Compreende como a sociedade se apropria da 
natureza e a dinâmica das leis que regulam os 
fenômenos da natureza.

• Compreende que o território é produto da 
interação do trabalho social com a natureza.

Identificar elementos representativos da herança pré-
colombiana no Peru e no México.

Estabelecer semelhanças e diferenças socioculturais entre 
correntes de povoamento sul-americanas.

Caracterizar os processos de apropriação e valorização 
territorial que distinguem os países americanos.

Estabelecer relações entre os processos de formação política 
e econômica e a situação atual desses países.

Identificar os interesses que motivaram e motivam a criação 
do MERCOSUL.

Pesquisar sobre a questão da integração latino-americana 
com o MERCOSUL: transporte, turismo, cultura, comércio 
etc.

Diferenciando as correntes de povoamento que integraram o 
processo de formação territorial da América Latina.

Conhecendo sobre estados, povos e nações, redesenhando 
suas fronteiras.

Conhecendo sobre mobilizações das fronteiras e conflitos 
internacionais.

Analisando histórica e geograficamente os processos de 
formação política e econômica dos países da América Latina.

Conhecendo os interesses econômicos da política dos 
Estados na construção do MERCOSUL e o papel das 
multinacionais.

Na compreensão dos processos políticos, 
sociais e econômicos que interferem na 
formação territorial e no desenvolvimento dos 
Estados - nações e na relação de dependência 
entre eles.

• Valoriza o patrimônio sociocultural, o respeito 
à sociodiversidade, e reconhece os direitos dos 
povos e indivíduos como elementos de 
fortalecimento da democracia.

Relação Sociedade e Natureza



AONDE CHEGAR? COMO CHEGAR?
O QUE FAZER PARA

 CHEGAR?
AO CHEGAR FAZ 

NECESSÁRIO SABER SE...

LEIA MAIS 
SOBRE: 

CIÊNCIAS NATURAIS E SOCIAIS - 9º ANO

Na identificação de conceitos que explique 
as relações sociais, econômicas e políticas 
de diferentes realidades históricas 
singulares com enfoque na questão do 
desenvolvimento da cidadania.

Conhecendo e refletindo sobre os 
problemas que envolvem a questão da 
cidadania no Brasil e no mundo.

Pesquisar sobre o poder oligárquico, o 
coronelismo e o voto na República Velha, as 
Constituições e as mudanças nos direitos e 
deveres dos cidadãos, a ditadura e a 
supressão de direitos políticos e civis dos 
cidadãos ( Estado Novo e governo militar 
aos 1964), a experiência l iberal 
democrática de 1945-1964, o conceito de 
cidadania hoje no Brasil e a percepção da 
condição de cidadão pelo povo brasileiro, 
as desigualdades econômicas e sociais e as 
aspirações de direitos da população 
brasileira hoje.

Pesquisar e refletir sobre os ideais do 
socialismo, do anarquismo, do comunismo, 
da social-democracia, do nazismo, do 
fascismo na Europa, do autoritarismo na 
América Latina, das declarações dos 
Direitos Universais do Homem e seus 
contextos.

Pesquisar e refletir sobre os direitos das 
mulheres, jovens, crianças, as etnias e as 
minorias culturais, a pobreza e a 
desigualdade social e econômica no mundo.  
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• Reconhece diferenças e semelhanças, 
transformações e permanências entre 
ideais e práticas envolvidas na questão da 
cidadania, construídas e vividas no presente 
e no passado.

A partir do conhecimento prévio do aluno e 
por meio de situações reais e cotidianas:

Transformação Política, Cultural, Social 
e Econômica

Mundo social e natural / Brincar e explorar / Hábitos, costumes e valores / Ação do homem e dos fenômenos da natureza /  Imagem,  esquema e conceito corporal / Grupos indígenas da região / Patrimônio histórico vivo / 
Componentes bióticos e abióticos / Modificações realizadas na paisagem de uma localidade com o passar do tempo / Ciclo vital de alguns animais e vegetais / Partes que compõem o vegetal / Consumo consciente e combate ao 
desperdício / Alimentos produzidos na região e seu valor nutricional / Etapas de transformações de materiais em objetos / Movimentos migratórios / Confrontos culturais e étnicos / Povos indígenas / Povos africanos / Ação de 
microrganismos e fungos / Ciclo da água na natureza / Modo de vida do campo e da cidade / Convenções cartográficas / Metrópole /  Biorremediação



AONDE CHEGAR? COMO CHEGAR?
O QUE FAZER PARA

 CHEGAR?
AO CHEGAR FAZ 

NECESSÁRIO SABER SE...

CIÊNCIAS NATURAIS E SOCIAIS - 9º ANO

Na identificação de diversos contextos lutas 
sociais, guerras e revoluções na História do 
Brasil e do mundo.

Analisando movimentos e conflitos sociais no processo 
de constituição dos Estados Nacionais na América, na 
Europa, na África e no Oriente.

Pesquisar, caracterizar e contextualizar:

- O nacionalismo na Europa nos séculos XIX e XX, 
expansão imperialista dos Estados europeus, mudanças nas 
fronteiras dos estados nacionais europeus na Primeira e na 
Segunda Guerra Mundial, organização dos Estados 
socialistas e comunistas, esfacelamento dos estados 
socialistas, quedo do Muro de Berlim etc.

- As culturas tradicionais dos povos africanos, colonialismo e 
imperialismo na África, descolonização das nações africanas, 
Estados Nacionais Africanos, experiências socialistas na 
África, o apartheid e África do Sul, fome e guerras civis na 
África, guerras entre as nações africanas hoje.

- As culturas tradicionais do mundo árabe, expansão 
muçulmana, imperialismo no Oriente Médio, confrontos 
palestinos e israelenses, revolução iraniana, Guerra do 
Golfo.

- A cultura chinesa e a resistência ao Imperialismo, a Guerra 
do Ópio, Revolução Comunista e cultural e a China na 
atualidade.

- A cultura japonesa, os portugueses no Japão, o 
imperialismo japonês, o Japão e sua situação após a segunda 
Guerra Mundial e nos dias de hoje.

- As lutas políticas na implantação da República Brasileira, 
Revolução de 30, Revolução Constitucionalista de 1932, os 
governos autoritários – o estado Novo e o regime militar 
pós 64.

- As lutas operárias, as lutas sociais rurais e urbanas, as lutas 
feministas, pela reforma agrária, os movimentos populares, 
estudantis, as lutas dos povos indígenas pela preservação de 
seus territórios, Movimentos de Consciência Negra etc.

Caracterizar o processo de industrialização e a 
concentração urbana, as políticas econômicas liberais, a 
divisão internacional do trabalho, os projetos socialistas, o 
imperialismo europeu e o capitalismo monopolista, a 
expansão imperialista norte-americana, os países socialistas 
e comunistas, a crise do capitalismo na década de trinta, a 
divisão do mundo em dois blocos capitalista e socialista, as 
crises do capitalismo nas décadas de 70 a 80, 
desestruturação do mundo socialista etc.
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• Reconhece diferenças e semelhanças entre os 
confrontos, as lutas sociais e políticas, as guerras 
e as revoluções, do presente e do passado.

• Identifica diferentes formas de organização 
política e econômica, discernindo algumas 
caracteríasticas, contextos, mudanças e 
p e r m a n ê n c i a s ,  c o n t i n u i d a d e s  e  
descontinuidades no decorrer do tempo.

Entendendo o processo de formação, expansão e 
dominação do capitalismo no mundo.

Transformação Política, Cultural, Social 
e Econômica



AONDE CHEGAR? COMO CHEGAR?
O QUE FAZER PARA

 CHEGAR?
AO CHEGAR FAZ 

NECESSÁRIO SABER SE...

CIÊNCIAS NATURAIS E SOCIAIS - 9º ANO

No conhecimento dos processos de extração e 
produção de energia e substâncias obtidas por 
diferentes tecnologias tradicionais ou 
alternativas, sua transformação na indústria de 
produção de bens e na valorização dos recursos 
naturais.

Conhecendo e diferenciando as propriedades de alguns materiais nos 
resultados de interações.

Reconhecendo a natureza corpuscular da matéria, diferenciando 
misturas de substâncias e substâncias e confrontando a densidade de 
sólidos.

Reconhecendo que transformações químicas nem sempre apresentam 
evidências observáveis a olho nu, mas que podem ser evidenciadas por 
meios indiretos.

Percebendo evidências da existência de proporção entre quantidades 
de substâncias utilizadas em transformações químicas.

Diferenciando substâncias simples e compostas em transformações 
químicas.

Compreendendo representações simbólicas das substâncias e suas 
transformações, como fórmulas e equações químicas. 

Reconhecendo a necessidade de modelos atômicos que incluem cargas 
elétricas para interpretação da condutibilidade elétrica das substâncias.

Conhecendo algumas aplicações das ondas eletromagnéticas.

Conhecendo o conceito de espectro eletromagnético, de 
comprimento e freqüência de uma onda, compreendendo e 
diferenciando as radiações de acordo com suas freqüências.

Compreendendo o desenvolvimento histórico de modelos sobre luz e 
visão e reconhecendo os fenômenos de formação de cores.

Entendendo aplicações das radiações de alta freqüência em diferentes 
áreas (medicina, indústria, agricultura, artes etc.)

Identificar comportamentos diferenciados de materiais resultantes da 
interação com forças mecânicas e a luz.

Identificar fatores que influenciam nos resultados da interação de 
materiais com forças mecânicas e a luz.

Utilizar modelos simples para explicar o comportamento dos 
materiais frente a diferentes agentes.

Associar os resultados de interações dos materiais com diferentes 
agentes ao comportamento das partículas que os constituem e 
identificar as propriedades de substâncias.

Comparar misturas de substâncias químicas com substâncias químicas 
a partir de medidas de densidade e da análise de tabelas de dados.

Identificar evidências diretas e indiretas da ocorrência de 
transformações químicas que ocorrem no cotidiano.

Visualizar evidências da existência de proporção entre quantidades de 
substâncias utilizadas em transformações químicas. 

Classificar substâncias a partir de resultados de transformações 
químicas e a partir de observações experimentais.

Conceituar elemento químico como constituinte das substâncias e 
representá-las por meio de símbolos dos elementos que as 
constituem.

Comparar condutibilidade elétrica de diferentes materiais.

Identificar os usos que são feitos das radiações no cotidiano e 
classificar as tecnologias que a utilizam.

Aplicar corretamente a nomenclatura e a unidade de freqüência e fazer 
uso de escalas apropriadas para a representação do espectro 
magnético.

Descrever e representar fenômenos de transmissão de informações 
por meio de ondas eletromagnéticas.

Relacionar fenômenos de blindagem de ondas observados em 
experimentos com alguns identificados no dia a dia.

Classificar a luz visível como forma de radiação eletromagnética e 
construir experimentos para verificar o fenômeno da decomposição 
da luz, identificá-los e relacioná-los com tecnologias utilizadas pelo 
homem.

Explicar como a mistura de cores da luz ocorre a partir das cores 
primárias.

Descrever e identificar procedimentos relativos ao exame de 
radiografia utilizando conhecimentos físicos.

Identificar no espectro eletromagnético a faixa de freqüência estudada 
e relacioná-la com as demais faixas.

Pesquisar os diferentes usos que são feitos das radiações 
eletromagnéticas de alta freqüência. 53

• Explica e organiza etapas de transformação de 
matéria e energia.

• Desenvolve procedimentos de obtenção e 
organização de informações e elabora 
conclusões.

• Identifica propriedades e constituição de 
matérias e materiais resultantes de sua 
interação com outros agentes, bem como 
substâncias químicas e suas misturas.

• Caracteriza radiações e identifica suas 
aplicações tecnológicas.

Evolução dos seres vivos e Universo



AONDE CHEGAR? COMO CHEGAR?
O QUE FAZER PARA

 CHEGAR?
AO CHEGAR FAZ 

NECESSÁRIO SABER SE...

CIÊNCIAS NATURAIS E SOCIAIS - 9º ANO

Entendendo o papel dos sistemas nervoso 
e endócrino na integração das diversas 
partes do corpo.

Conhecendo os limites e as possibilidades 
da percepção e como isso se dá nos 
diferentes órgãos dos sentidos.

Conhecendo os efeitos das drogas no 
organismo.

Compreendendo o papel do esqueleto, 
articulações e músculos na sustentação e 
movimentação do corpo.

Identificar e descrever a estrutura do 
sistema nervoso, do endócrino e suas 
funções.

Identificar como o sistema nervoso e o 
endócrino relaciona os elementos internos 
do corpo e dele com o meio.

Relacionar o funcionamento dos órgãos 
dos sentidos ao sistema nervoso e explicar 
como se dá a percepção tátil, olfativa, visual 
e do paladar.

Conscientizar de que estímulos externos, 
como abuso de drogas, automedicação, uso 
inadequado de hormônios, afetam o 
delicado equilíbrio entre o estado de saúde 
e o estado de doença.

Identificar a composição da estrutura dos 
sistemas esqueléticos e muscular.

Descrever as funções das articulações e 
dos músculos na movimentação do corpo 
humano.

54

Na compreensão do corpo e da saúde 
humana integrados pelas dimensões 
orgân i c a , amb ien ta l , p s í qu i c a  e  
sociocultural e no relacionamento a 
prevenção de doenças e promoção da 
saúde à formação de hábitos saudáveis.

• Explica o funcionamento normal do 
organismo e suas alterações em situações 
de risco (abuso de drogas, automedicação).

• Descreve como funcionam os sistemas 
nervoso e endócrino e como eles se 
relacionam com o corpo como um todo e 
este com o ambiente.

Evolução dos seres vivos e Universo



AONDE CHEGAR? COMO CHEGAR?
O QUE FAZER PARA

 CHEGAR?
AO CHEGAR FAZ 

NECESSÁRIO SABER SE...

CIÊNCIAS NATURAIS E SOCIAIS - 9º ANO

Na compreensão do espaço geográfico 
global como representação das relações 
sócio-culturais, políticos e econômicas 
entre diferentes localidades e lugares do 
mundo.

Entendendo a globalização como processo 
em estruturação e percebendo a 
velocidade e eficiência dos transportes e da 
comunicação como novo paradigma.

Compreendendo como o computador e as 
redes de informações como a Internet e as 
mídias vêm redefinindo o comportamento 
dos lugares e das pessoas entre si.

Conhecendo a nova divisão internacional 
do trabalho e as redes de cidades mundiais 
– blocos econômicos.

Identificar a rapidez como a informação 
chega aos mais distantes e diferentes 
lugares, garantindo uma interação 
instantânea e simultânea.

Identificar pólos técnicos informacionais e 
relacioná-las aos centros de decisões.

Relacionar as técnicas no transporte 
ferroviário, na navegação, na navegação 
aérea, a integração dos mercados, as 
tecnologias computacionais, a expansão 
das multinacionais com o significado das 
transformações dos lugares e da própria 
cultura nacional.

Pesquisar sobre a Internet, a comunicação 
instantânea e simultânea e a aproximação 
dos lugares.

Mapear e localizar os conflitos e as 
mudanças contemporâneas nas relações 
políticas internacionais e a atual ordem 
mundial: a busca de novas hegemonias.
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• Posiciona-se de forma crítica sobre a 
potencialidade criadora do homem em 
superar a barreira das distâncias e dos 
obstáculos que a geografia física dos lugares 
apresenta para diferentes sociedades em 
sua evolução histórica.

• Compreende a globalização em suas 
dimensões econômicas, políticas, sociais e 
tecnológicas.

Relação Sociedade e Natureza



AONDE CHEGAR? COMO CHEGAR?
O QUE FAZER PARA

 CHEGAR?
AO CHEGAR FAZ 

NECESSÁRIO SABER SE...

CIÊNCIAS NATURAIS E SOCIAIS - 9º ANO
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Na compreensão de como ocorre a 
organização política e econômica das 
sociedades contemporâneas e como se 
estruturam os processos de formação das 
instituições sociais e políticas.

Compreendendo o significado histórico das instituições 
sociais, considerando as relações de poder.

Compreendendo os fundamentos da cidadania e da 
democracia.

Confrontando situações sociais e econômicas de diferentes 
países.

Analisando a situação do comércio internacional.

Compreendendo o significado histórico da Organização das 
Nações Unidas, considerando as relações díspares que a 
caracteriza.

Compreendendo o significado e as intencionalidades de 
diferentes fóruns mundiais.

Comparar organizações políticas, econômicas e sociais no 
mundo contemporâneo.

Discutir situações em que os direitos dos cidadãos foram 
conquistados, mas não usufruídos por todos os segmentos 
sociais.

Relacionar os fundamentos da cidadania e da democracia, do 
presente e do passado aos valores éticos e morais da vida 
cotidiana.

Comparar propostas e ações das instituições sociais e 
políticas no enfrentamento de problemas de ordem 
econômico-social.

Ler e interpretar mapas, gráficos e tabelas para comparar a 
situação socioeconômica de diferentes países.

Utilizar cartografias temáticas de fluxos econômicos na 
interpretação da atual situação comercial internacional.

Refletir criticamente sobre as principais propostas da ONU 
de melhoria para a qualidade de vida da população mundial.

Identificar ações solidárias propostas nas discussões do 
Fórum Social Mundial e sugerir ações solidárias de acordo 
com as necessidades locais.

• Compreende os processos de formação e 
consolidação das instituições sociais e políticas 
tendo em vista diferentes formas de 
regulamentação das sociedades e ordenamento 
do espaço geográfico. 

• Compreende o papel dos blocos econômicos 
e geopolíticos tendo como referência a divisão 
internacional do trabalho na nova ordem 
econômica.

Na apreensão da dinâmica interna das 
populações nos seus vários aspectos e no 
estabelecimento de relações destas com o 
espaço demográfico e com outras dimensões 
sociais.

Percebendo padrões populacionais nas condições de vida dos 
países e regiões, conhecendo e compreendendo as 
referências geográficas e econômicas da demografia.

Relacionar ritmo de crescimento populacional e capacidade 
de produção alimentar no mundo contemporâneo. 

Conceituar demografia e densidade demográfica para 
identificar e caracterizar centros de concentração 
populacional.

Relacionar dimensões do social com o espaço geográfico, com 
o domínio das técnicas e com o processo econômico.

Caracterizar as condições sociais, movimentos migratórios 
internacionais por meio de análise de dados.

Comparar realidades nacionais diversas que se expressam na 
escala mundial e visualizar as desigualdades no que diz 
respeito ao perfil populacional de cada uma. 

• Na compreensão das relações entre a 
demografia e os aspectos do espaço geográfico, 
das condições socioeconômicas, culturais e 
migratórias.

Relação Sociedade e Natureza
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