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DELIBERAÇÃO CME / PS Nº 29 – 2020 
Homologa a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARAÍBA DO SUL, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com os dispositivos 

jurídicos:  

 

- Constituição Federal; 

- Lei nº 9.394/96; 

- Decreto nº 5.154/2004; 

- Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014); 

- Resolução nº 04/2010 - CNE/CEB; 

- Resolução nº 02/2017 - CNE/CP; 

- Deliberação CEE nº 373/2019 

DELIBERA 
 

Artigo 1º - Fica instituído, por meio da presente Deliberação, Orientação Curricular da Rede  Municipal  de Paraíba do Sul – RJ,  definindo 

princípios e referências curriculares para as instituições de Educação Básica que integram a rede.  

 



Artigo 2º - Compreende-se currículo como experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento, permeadas pelas relações 

sociais, articulando vivências e saberes dos estudantes com os conhecimentos historicamente acumulados e contribuindo para construir as 

identidades dos educandos, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. 

 
Artigo 3º - Os currículos escolares devem possibilitar aos alunos: 

 

I. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a 

realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva; 

II. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a 

imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive 

tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas; 

III. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da 

produção artístico-cultural; 

IV. Utilizar diferentes linguagens verbal, corporal, visual, sonora e digital; bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e 

científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, idéias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem 

ao entendimento mútuo; 

V. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as 

relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, 

autonomia, consciência crítica e responsabilidade; 

VI. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões 

comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e 

global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta; 



VII. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas 

emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas; 

VIII. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos 

direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e 

potencialidades; 

IX. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em 

princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 

Artigo 4º - Orientação Curricular da Rede Municipal de Paraíba do Sul – RJ deverá ser revisado em um prazo de 02 (dois) anos. 

Artigo 5º - Caberá ao Conselho Municipal de Educação, no âmbito de suas competências, resolver as questões suscitadas pela presente norma. 

Artigo 6º - Esta deliberação entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

 
                                                                                                     CONCLUSÃO DO PLENÁRIO 

 
A presente Deliberação foi aprovada por unanimidade. 

 
 

SALA DAS SESSÕES, Paraíba do Sul, 08 de dezembro de 2020. 
 
 

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira 
Presidente do CME 

 
 

Sabrina de Carvalho Soares Albino                                             Neila Moreira dos Santos Bouzada 
 
 

Carlos Eduardo Magdalena Pereira                                                     Vinicio Dantas Vicentini 
   
                                                       Rafael Bahia Lima   



 

Palavra da Secretária  

Nos últimos anos em todo o nosso território brasileiro, iniciou uma intensa mobilização que contou com a participação de diversas entidades 

representativas dos diferentes segmentos da Educação Básica nas esferas federal, estadual e municipal, das universidades, escolas, instituições do 

terceiro setor, professores e especialistas em educação (brasileiros e estrangeiros) para uma análise minuciosa do que seria considerado 

fundamental como direitos de aprendizagens de todos os estudantes brasileiros. Após um longo processo democrático de construção e discussão, 

consultas públicas e contribuição de professores de todas as regiões do Brasil , foi homologada a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).  

Sua elaboração está amparada legalmente no Artigo 210 da Constituição de 1988, no Artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, de 1996 e ainda, no Plano Nacional de Educação (PNE) Lei 13005 de 2014. 

Assim, a BNCC é um documento de caráter normativo cujo objetivo é garantir a qualidade da educação no País estabelecendo um patamar de 

aprendizagem e desenvolvimento a que todos os alunos têm direito.  Desta forma ela vem subsidiar e orientar a construção de currículos 

regionais, trazendo o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e 

modalidades da Educação Básica, permitindo que a partir dela, sejam acrescidos especificidades de relevância local e regional.  

A rede municipal de ensino de Paraíba do Sul participou de cada etapa da elaboração da BNCC, foram enviadas sugestões para a construção das 

versões preliminares, contribuições nas consultas públicas e foi acompanhado todo processo até a homologação do documento final. 

A partir do documento final norteador da Base, a rede iniciou um processo de discussão e apropriação do documento participando do Dia D da 

BNCC nas unidades escolares, assim como foram promovidos palestras e encontros integrando a rede.  

Para a elaboração da orientação curricular do município,tendo como ponto de partida a BNCC, foram promovidos diversos encontros e grupos de 

estudo envolvendo coordenadores, diretores, pedagogos e professores de todas as etapas e modalidades .  Após a construção coletiva partindo de 

discussões em grupos de estudo, por área do conhecimento, ano de escolaridade, a versão preliminar foi apresentada a todos os professores da 

rede municipal que participaram da Consulta Pública para que os últimos apontamentos pudessem fundamentar a construção deste documento. 

O presente documento é fruto de um processo de debate sério, ético e responsável com diferentes atores do campo educacional da rede municipal 

tendo como princípio as metas e objetivos trazidos pela BNCC, sem desconsiderar a história local e as especificidades de nossa cidade e  de 

nossa região. Seu objetivo é ser instrumento de gestão pedagógica para que numa perspectiva inclusiva, de aprender e de se desenvolver, possa 

garantir a qualidade e a equidade do ensino de todos os estudantes da rede municipal de Paraíba do Sul.     

   Neila Moreira dos Santos Bouzada 



 

Composição do Grupo de profissionais responsáveis pelo estudo por ano de escolaridade dos anos iniciais  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educação Infantil 

Creche 

Luciana Fernandes Saar 

Ana Cristina da Costa Freitas  

Pré escolar 

Dulcineia Rodrigues Afonso 

Roberta Silva Barros Elmôr 

Paula Braga de Mello  

1º ano de escolaridade 

Vera Lúcia Souza de Oliveira 

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira  

Maria Estela da Silva Almeida Cerqueira  

2º ano de escolaridade 

Vilma Vicente da Silva Honorato 

Gilmara de Araujo  

Patrícia Ramos Salles 

 

 

3º ano de escolaridade 

Tânia Terezinha Canedo de Andrade 

Diovana Aparecida de oliveira Borges 

Sandreia Gonçalves Leal  

Priscila Mello dos Reis 

 

4º ano de escolaridade 

Jussara Vitorelli da Silva Oliveira 

Ana Maria Nascimento Santos de Oliveira 

Felisete das Graças Siqueira Martins 

 

5º ano de escolaridade 

Jane Aparecida Silva da Neiva Gonçalves 

Marlene Mendes de Castro Santos  

Márcia Rivello da Costa Guimarães  

 



Composição do Grupo de profissionais responsáveis pelo estudo por Componente Curricular  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Língua Portuguesa 

Walmir Fernandes Pereira 

 

Matemática 

Roberto Carlos de Souza Silva  

 

História 

Djanira Mendonça Ferreira de Oliveira 

Robison Zacharias Guimarães 

 

Geografia 

Cláudia de Jesus Lacerda Rodrigues  

Sabrina de Carvalho Soares Albino 

 

Ciências 

Cristyani Mendes de Sousa 

 

Inglês 

Tania Mara Lourenço 

 

Educação física 

Andreia Pereira Batista 

Denis Pereira Mendes 

 

Artes 

Alliana de Pádua Daud 

 



 

 

Introdução 

Resolução CNE/CP Nº 02, 22 de dezembro de 2017, que institui e orienta a implantação da BNCC, determina aos estados e municípios 

brasileiros que revejam seus currículos a luz do documento BNCC (Base Nacional Comum Curricular). Assim, inicia-se o movimento de 

construção do documento no município de Paraíba do Sul, tendo como início do processo de construção com discussões nas unidades escolares, 

mobilização nacional (Dia D), mobilização municipal, reuniões com professores, encontros para realinhamento, consulta pública e assembléia 

final. A equipe técnica - pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Paraíba do Sul, em parceria com SEEDUC-RJ, participou de 

encontros formativos para implementação da base no município, (BNCC DOC-RJ Em Ação); foi dado início ao processo de capacitação dos 

docentes, da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I, para elaboração e desenvolvimento do planejamento de acordo com a BNCC. 

A proposta é ampliar olhares e discussões acerca do fazer pedagógico, em todo o seu percurso desde o pensar a habilidade a ser desenvolvida até 

a avaliação da aprendizagem considerando a realidade do aluno. Para isto, o presente documento se faz na construção coletiva, dialogando com 

os docentes a fim de enriquecer e auxiliar as práticas incidindo em melhoras nos processos de formação dos alunos. 

Realidade Educacional do Município de Paraíba do Sul  

O município de Paraíba do Sul possui 29 (vinte e nove) unidades escolares, sendo 09 (nove) creches, 11 (onze) escolas com Educação 

Infantil e Ensino Fundamental I e 08 (oito) unidades com Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II. Quanto a localização, 06 (seis) escolas 

situam-se na zona rural. Ao todo, a rede municipal de Educação, possui 6.200 (seis mil e duzentos) alunos matriculados e 353 profissionais 

docentes. 

 A Gestão Municipal de Educação enseja oferecer uma Educação Integral, com vistas ao desenvolvimento humano, em suas variadas 

dimensões: física,cognitiva e psicossocial. É meta das políticas educacionais dos gestores públicos ofertar Educação com a garantia de acesso, 

permanência e qualidade, gerenciando aEducação de modo a oferecer  condições de desenvolvimento integral de potencialidades a todos os 

estudantes. Para que sejam dadas tais condições é necessário considerar os variados aspectos que envolvem o fazer pedagógico, tendo o currículo  

 



 

 

 

importante destaque. Desse modo, discutir e construir é um passo coletivo, com multiplicidade de vozes e de atores. Sendo o currículo a alma da 

escola, ou seja, documento vivo que deve conter e garantir caminhos a serem percorridos com segurança para este novo tempo em que vivemos,  

há que se pensar em encontros formativos com o corpo técnico e docentes para que se alcance maior compreensão e eficácia nos planejamentos e 

propostas de ensino para o desenvolvimento de habilidades e consequentemente de competências nos estudantes para que estes exerçam 

autonomia em sua vida cidadã. 

 Ao longo da Educação Básica, as aprendizagens essenciais definidas na BNCC devem concorrer para assegurar aos estudantes o 

desenvolvimento de dez competências gerais, que consubstanciam, no âmbito pedagógico, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. 

 É imprescindível destacar que as competências gerais da Educação Básica, apresentadas a seguir, inter-relacionam-se e desdobram-se no 

tratamento didático proposto para as três etapas da Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio), articulando-se na 

construção de conhecimentos, no desenvolvimento de habilidades e na formação de atitudes e valores, nos termos da LDB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETÊNCIAS GERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e 

explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise 

crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar 

soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas 

diversificadas da produção artístico-cultural. 

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem 

como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias 

e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética 

nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, 

resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem 

entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, 

com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.  

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e 

decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em 

âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.  

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo 

suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas.  

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e 

aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, 

culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.  

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com 

base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 



 

 

 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

Conforme a LDB Nº 9394/96 entende-se que a Educação Especial deve ter caráter inclusivo sendo oferecida nas escolas regulares, com 

apoio especializado para efetiva integralização dos estudantes. A escola deve acolher todos os alunos oferecendo situações favoráveis a 

aprendizagem, respeitando o ritmo e as potencialidades de cada aluno.  

Propostas adequadas em que sejam adaptadas estratégias de ensino fazendo o uso de recursos diferenciados e técnicas para atendimento a 

todos os estudantes em suas especificidades são caminhos imprescindíveis a uma escola inclusiva e acolhedora de diferenças. Lembrando que a 

Educação especial, como modalidade, perpassa todas as etapas e as demais modalidades, não devendo ter menção solitária e deslocada nos 

documentos curriculares. Dessa forma, se garante a permanência com qualidade dos alunos valorizando as diferenças primando porigualdade de 

condições de aprendizagem. 

 

A educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos 

humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis, e que avança em relação à idéia 

de eqüidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora da 

escola. (BRASIL, 2014, p.01) 

 

 A Educação Inclusiva como Política Pública deve garantir direitos e, sob essa perspectiva deve abarcar a todos, estudantes, familiares, 

corpo docente e funcionários. Assim, se pensa em capacitação e subsídios aos profissionais para que seja possível efetivar a proposta de educação 

inclusiva de modo adequado a todos. É importante a intersetorialidade para que seja possível implementar tal política pública. As ações devem 

ser coordenadas em parcerias para que os atendimentos de saúde, a acessibilidade arquitetônica, as ações no campo da Assistência Social sejam 

assegurados. 

 



 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO – GEOGRAFIA 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE GEOGRAFIA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 

 

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

problemas.  

2.Estabelecer conexões entre diferentes temas do conhecimento geográfico, reconhecendo a importância dos objetos técnicos para a compreensão das formas 

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

3.Desenvolver autonomia e senso crítico para compreensão e aplicação do raciocínio geográfico na análise da ocupação humana e produção do espaço, 

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

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

resolução de problemas que envolvam informações geográficas. 

 5.Desenvolver e utilizar processos, práticas e procedimentos de investigação para compreender o mundo natural, social, econômico, político e o meio técnico-

científico e informacional, avaliar ações e propor perguntas e soluções (inclusive tecnológicas) para questões que requerem conhecimentos científicos da 

Geografia.  

6.Construir argumentos com base em informações geográficas, debater e defender ideias e pontos de vista que respeitem e promovam a consciência 

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

7.Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, propondo ações sobre as questões 

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

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                   ENSINO FUNDAMENTAL  - 6º ano                                                 1º BIMESTRE 

                                                COMPONENTE CURRICULAR – GEOGRAFIA 

UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES 

 

O sujeito e seu 

lugar no mundo 
Identidade sociocultural 

(EF06GE01) Comparar modificações das paisagens nos lugares de vivência e os usos 

desses lugares em diferentes tempos.  

(EF06GE01.RJ) Reconhecer características geográficas. Relacionar aspectos que 

revelam a identidade do aluno com o seu lugar de vivência. 

(EF06GE02) Analisar modificações de paisagens por diferentes tipos de sociedade, com 

destaque para os povos originários. 

 

Mundo do 

trabalho 

Transformação das 

paisagens naturais e 

antrópicas 

(EF06GE06) Identificar as características das paisagens transformadas pelo trabalho 

humano a partir do desenvolvimento da agropecuária e do processo de industrialização. 

(EF06GE07) Explicar as mudanças na interação humana com a natureza a partir do 

surgimento das cidades. 

 

Formas de 

representação e 

pensamento 

espacial 

Fenômenos naturais e 

sociais representados de 

diferentes maneiras 

(EF06GE02.RJ) Identificar orientação na superfície terrestre. Localizar e orientar-se na 

superfície terrestre. Interpretar mapas de base e temáticos. Reconhecer as especificidades 

dos movimentos da Terra. 

(EF06GE08) Medir distâncias na superfície pelas escalas gráficas e numéricas dos mapas. 

(EF06GE09) Elaborar modelos tridimensionais, blocos- diagramas e perfis topográficos e 

de vegetação, visando à representação de elementos e estruturas da superfície terrestre. 

 

 

Natureza, 

ambientes e 

qualidade de vida 

Biodiversidade e ciclo 

hidrológico 

(EF06GE10) Explicar as diferentes formas de uso do solo (rotação de terras, 

terraceamento, aterros etc.) e de apropriação dos recursos hídricos (sistema de irrigação, 

tratamento e redes de distribuição), bem como suas vantagens e desvantagens em diferentes 

épocas e lugares. 

(EF06GE11) Analisar distintas interações das sociedades com a natureza, com base na 

distribuição dos componentes físico- naturais, incluindo as transformações da 

biodiversidade local e do mundo. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

                                                                    ENSINO FUNDAMENTAL  - 6º ano                                                 2º BIMESTRE 

                                                COMPONENTE CURRICULAR – GEOGRAFIA 

UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES DETALHAMENTO 

Conexões e 
escalas 

 

Relações entre os 
componentes físico- 

naturais 
 

(EF06GE03) Descrever os movimentos do planeta e sua  relação 
com a circulação geral da atmosfera, o tempo atmosférico e os 
padrões climáticos. 
(EF06GE05) Relacionar padrões climáticos, tipos de solo,  relevo 
e formações vegetais. 
(EF06GE01.PS) Identificar as diferentes camadas que estruturam 
o planeta Terra e suas principais características. 
(EF06GE02.PS) Compreender e explicar a dinâmica e as relações 
existentes entre os fatores internos e externos da Terra na 
construção e distribuição do relevo terrestre. 
 (EF06GE03.PS) Compreender e interpretar fenômenos 
geológicos (como vulcões, terremotos e tsunamis), no Brasil e no 
mundo, com base no modelo das placas tectônicas. 
 

 

Formas de 
representação 
e pensamento 

espacial 

Fenômenos naturais e 
sociais representados 
de diferentes maneiras 

(EF06GE09) Elaborar modelos tridimensionais, blocos- diagramas 
e perfis topográficos e de vegetação, visando à representação de 
elementos e estruturas da superfície terrestre. 
(EF06GE02.RJ) Identificar orientação na superfície terrestre. 
Localizar e orientar-se na superfície terrestre. Interpretar mapas 
de base e temáticos. Reconhecer as especificidades dos 
movimentos da Terra. 

 

Natureza, 
ambientes e 
qualidade de 

vida 

 
 
 

Biodiversidade e ciclo 
hidrológico 

 
 
 

(EF06GE10) Explicar as diferentes formas de uso do solo (rotação 
de terras, terraceamento, aterros etc.) e de apropriação dos 
recursos hídricos (sistema de irrigação, tratamento e redes de 
distribuição), bem como suas vantagens e desvantagens em 
diferentes épocas e lugares. 
(EF06GE11) Analisar distintas interações das sociedades com a 
natureza, com base na distribuição dos componentes físico-
naturais, incluindo as transformações da biodiversidade local e do 
mundo. 

 

 



 

 

                                                                    ENSINO FUNDAMENTAL  - 6º ano                                                 3º BIMESTRE 

                                                COMPONENTE CURRICULAR – GEOGRAFIA 

UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES  

Conexões e 

escalas 

Relações entre os 

componentes físico- 

naturais 

(EF06GE03) Descrever os movimentos do planeta e sua relação com a circulação geral da atmosfera, o 

tempo atmosférico e os padrões climáticos. 

(EF06GE04) Descrever o ciclo da água, comparando o escoamento superficial no ambiente urbano e rural, 

reconhecendo os principais componentes da morfologia das bacias e das redes hidrográficas e a sua 

localização no modelado da superfície terrestre e da cobertura vegetal. 

 

Mundo do 

trabalho 

Transformação das 

paisagens naturais e 

antrópicas 

(EF06GE06) Identificar as características das paisagens transformadas pelo trabalho humano a partir do 

desenvolvimento da agropecuária e do processo de industrialização. 

 

 

 

Formas

 de 

representaç

ão e 

pensamento 

espacial 

Fenômenos naturais 

e sociais 

representados de 

diferentes maneiras 

(EF06GE09) Elaborar modelos tridimensionais, blocos- diagramas e perfis topográficos e de vegetação, 

visando à representação de elementos e estruturas da superfície terrestre. 

(EF06GE02.RJ) Identificar orientação na superfície terrestre. Localizar e orientar-se na superfície terrestre. 

Interpretar mapas de base e temáticos. Reconhecer as especificidades dos movimentos da Terra. 

 

Natureza, 

ambientes e 

qualidade 

de vida 

Biodiversidade e 

ciclo hidrológico 

(EF06GE10) Explicar as diferentes formas de uso do solo (rotação de terras, terraceamento, aterros etc.) e de 

apropriação dos recursos hídricos (sistema de irrigação, tratamento e redes de distribuição), bem como suas 

vantagens e desvantagens em diferentes épocas e lugares. 

(EF06GE11) Analisar distintas interações das sociedades com a natureza, com base na distribuição dos 

componentes físico-naturais, incluindo as transformações da biodiversidade local e do mundo. 

(EF06GE12) Identificar o consumo dos recursos hídricos e o uso das principais bacias hidrográficas no 

Brasil e no mundo, enfatizando as transformações nos ambientes urbanos. 

 

Atividades humanas 

e dinâmica climática 

(EF06GE13) Analisar consequências, vantagens e desvantagens das práticas humanas na dinâmica climática 

(ilha de calor etc.). 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                    ENSINO FUNDAMENTAL  - 6º ano                                                 4º BIMESTRE 

                                                COMPONENTE CURRICULAR – GEOGRAFIA 

UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES DETALHAMENTO 

Conexões e 

escalas 

Relações entre os 

componentes físico- 

naturais 

(EF06GE03) Descrever os movimentos do planeta e sua relação com 

a circulação geral da atmosfera, o tempo atmosférico e os padrões 

climáticos. 

(EF06GE04) Descrever o ciclo da água, comparando o escoamento 

superficial no ambiente urbano e rural, reconhecendo os principais 

componentes da morfologia das bacias e das redes hidrográficas e a 

sua localização no modelado da superfície terrestre e da cobertura 

vegetal. (EF06GE05) Relacionar padrões climáticos, tipos de solo,  

relevo e formações vegetais. 

 

Mundo do 

trabalho 

Transformação das 

paisagens naturais e 

antrópicas 

(EF06GE06) Identificar as características das paisagens 

transformadas pelo trabalho humano a partir do desenvolvimento da 

agropecuária e do processo de industrialização. 

(EF06GE07) Explicar as mudanças na interação humana com a 

natureza a partir do surgimento das cidades. 

 

  

Natureza, 

ambientes e 

qualidade de 

vida 

Biodiversidade e ciclo 

hidrológico 

(EF06GE10) Explicar as diferentes formas de uso do solo (rotação de 

terras, terraceamento, aterros etc.) e de apropriação dos recursos 

hídricos (sistema de irrigação, tratamento e redes de distribuição), bem 

como suas vantagens e desvantagens em diferentes épocas e lugares. 

(EF06GE11) Analisar distintas interações das sociedades com a 

natureza, com base na distribuição dos componentes físico- naturais, 

incluindo as transformações da biodiversidade local e do mundo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                    ENSINO FUNDAMENTAL  - 7º ano                                                 1º BIMESTRE 

                                                          COMPONENTE CURRICULAR – GEOGRAFIA  

UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES DETALHAMENTO 

O sujeito e seu 

lugar no mundo 

Ideias e concepções 

sobre a formação 

territorial do Brasil 

(EF07GE01) Avaliar, por meio de exemplos extraídos dos meios de 

comunicação, ideias e estereótipos acerca das paisagens e da formação 

territorial do Brasil. 

 

Conexões e 

escalas 

Formação territorial do 

Brasil 

(EF07GE02) Analisar a influência dos fluxos econômicos e populacionais 

na formação socioeconômica e territorial do Brasil, compreendendo os 

conflitos e as tensões históricas e contemporâneas. 

(EF07GE03) Selecionar argumentos que reconheçam as territorialidades 

dos povos indígenas originários, das comunidades remanescentes de 

quilombos, de povos das florestas e do cerrado, de ribeirinhos e caiçaras, 

entre outros grupos sociais do campo e da cidade, como direitos legais 

dessas comunidades. 

(EF07GE01.RJ) Reconhecer a localização geográfica do Brasil na 

superfície terrestre. 

(EF07GE02.RJ) Identificar a organização políticoadministrativa do 

Brasil, diferenciando suas principais unidades: federação, 

estados, municípios, distritos e vilas (divisão 

político- administrativa do Estado do Rio de Janeiro) 

 

 

Características da 

população brasileira 

(EF07GE04) Analisar a distribuição territorial da população brasileira, 

considerando a diversidade étnico-cultural (indígena, africana, europeia e 

asiática), assim como aspectos de renda, sexo e idade nas regiões 

brasileiras. 

(EF07GE03.RJ) Identificar os elementos e problemas sociais em 

diferentes lugares do Brasil. 

 

 

Mundo do 

trabalho 

Produção, circulação e 

consumo de mercadorias 

(EF07GE05) Analisar fatos e situações representativas das alterações 

ocorridas entre o período mercantilista e o advento do capitalismo. 

 

(EF07GE06) Discutir em que medida a produção, a circulação e o 

consumo de mercadorias provocam impactos ambientais, assim como 

influem na distribuição de riquezas, em diferentes lugares. 

 



 

Desigualdade social e o 

trabalho 

(EF07GE07) Analisar a influência e o papel das redes de transporte e 

comunicação na configuração do território brasileiro. 

(EF07GE08) Estabelecer relações entre os processos de industrialização e 

inovação tecnológica com as transformações socioeconômicas do 

território brasileiro. 

 

Formas de 

representação e 

pensamento espacial 

Mapas temáticos do 

Brasil 

(EF07GE09) Interpretar e elaborar mapas temáticos e históricos, inclusive 

utilizando tecnologias digitais, com informações demográficas e 

econômicas do Brasil (cartogramas), identificando padrões espaciais, 

regionalizações e analogias espaciais. 

 

(EF07GE10) Elaborar e interpretar gráficos de barras, gráficos de setores 

e histogramas, com base em dados socioeconômicos das regiões 

brasileiras. 

 

Natureza, ambientes e 

qualidade de vida 
Biodiversidade brasileira 

(EF07GE11) Caracterizar dinâmicas dos componentes físico-naturais no 

território nacional, bem como sua distribuição e biodiversidade (Florestas 

Tropicais, Cerrados, Caatingas, Campos Sulinos e Matas de Araucária). 

 

 (EF07GE12) Comparar unidades de conservação existentes no Município 

de residência e em outras localidades brasileiras, com base na organização 

do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    ENSINO FUNDAMENTAL  - 7º ano                                                 2º BIMESTRE 

                                                          COMPONENTE CURRICULAR – GEOGRAFIA 

UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES DETALHAMENTO 

Conexões e escalas 
Formação territorial 

do Brasil 

(EF07GE02) Analisar a influência dos fluxos econômicos e populacionais na 

formação socioeconômica e territorial do Brasil, compreendendo os conflitos e as 

tensões históricas e contemporâneas. 

(EF07GE03) Selecionar argumentos que reconheçam as territorialidades dos 

povos indígenas originários, das comunidades remanescentes de quilombos, de 

povos das florestas e do cerrado, de ribeirinhos e caiçaras, entre outros grupos 

sociais do campo e da cidade, como direitos legais dessas comunidades. 

 

Mundo

 do 

trabalho 

Produção, circulação e 

consumo de 

mercadorias 

(EF07GE05) Analisar fatos e situações representativas das alterações ocorridas 

entre o período mercantilista e o advento do capitalismo. 

(EF07GE06) Discutir em que medida a produção, a circulação e o consumo de 

mercadorias provocam impactos ambientais, assim como influem na distribuição 

de riquezas, em diferentes lugares. 

 

Desigualdade social  e 

o trabalho 

(EF07GE07) Analisar a influência e o papel das redes de transporte e 

comunicação na configuração do território brasileiro. 

(EF07GE08) Estabelecer relações entre os processos de industrialização e 

inovação tecnológica com as transformações socioeconômicas do território 

brasileiro. 

 

Formas de 

representação 

e pensamento 

espacial 

Mapas temáticos

 do Brasil 

(EF07GE09) Interpretar e elaborar mapas temáticos e históricos, inclusive 

utilizando tecnologias digitais, com informações      demográficas      e      

econômicas      do   Brasil (cartogramas), identificando padrões espaciais, 

regionalizações  e analogias espaciais. 

(EF07GE10)  Elaborar  e interpretar gráficos de barras,  gráficos 

de setores e histogramas, com base em dados 

socioeconômicos das regiões brasileiras. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

                                                                     ENSINO FUNDAMENTAL  - 7º ano                                                 3º BIMESTRE 

                                                          COMPONENTE CURRICULAR – GEOGRAFIA 
UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES DETALHAMENTO 

Conexões e 

escalas 

Formação territorial do 

Brasil 

. 

(EF07GE02) Analisar a influência dos fluxos econômicos e populacionais na 

formação socioeconômica e territorial do Brasil, compreendendo os conflitos e as 

tensões históricas e contemporâneas. 

(EF07GE03) Selecionar argumentos que reconheçam as territorialidades dos povos 

indígenas originários, das comunidades remanescentes de quilombos, de povos das 

florestas e do cerrado, de ribeirinhos e caiçaras, entre outros grupos sociais do 

campo e da cidade, como direitos legais 
dessas comunidades. 

 

Características da 

população brasileira 

(EF07GE04) Analisar a distribuição territorial da população brasileira, considerando 

a diversidade étnico-cultural (indígena, 

africana, europeia e asiática), assim como aspectos de renda, sexo e idade nas regiões 

brasileiras. 

 

Mundo do 

trabalho 

Produção, circulação e 

consumo de 

mercadorias 

(EF07GE06) Discutir em que medida a produção, a circulação e o consumo de 

mercadorias provocam impactos ambientais, assim como influem na distribuição de 

riquezas, em diferentes lugares. 

 

(EF07GE04.RJ) Localizar e diferenciar as áreas de produção agrícola, industrial e 

extrativista no Brasil, identificando os 

principais produtos das atividades econômicas, o destino da produção e as relações 

de trabalho existentes. 

 

Desigualdade social  e o 

trabalho 

(EF07GE08) Estabelecer relações entre os processos de 

industrialização e inovação tecnológica com as transformações socioeconômicas do 

território brasileiro. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formas de 

representação e 

pensamento 

espacial 

Mapas temáticos do 

Brasil 

(EF07GE09) Interpretar e elaborar mapas temáticos e históricos, 
inclusive utilizando tecnologias digitais, com informações demográficas 
e econômicas do Brasil (cartogramas), identificando padrões espaciais, 
regionalizações e analogias espaciais. (EF07GE10) Elaborar e 
interpretar gráficos de barras, gráficos de setores e histogramas, com 
base em dados 
socioeconômicos das regiões brasileiras. 

 

Natureza, 

ambientes  e 

qualidade de 

vida 

Biodiversidade brasileira 

(EF07GE11) Caracterizar dinâmicas dos componentes físico- naturais 
no território nacional, bem como sua distribuição e biodiversidade 
(Florestas Tropicais, Cerrados, Caatingas, Campos    Sulinos    e    
Matas    de    Araucária).      
(EF07GE12) Comparar unidades de conservação existentes no 
Município de residência e em outras localidades brasileiras, com 
base na organização do Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
(SNUC). 

 



 

 
 

 
 
 

                                                                  ENSINO FUNDAMENTAL  - 7º ano                                                           4º BIMESTRE                                                  

 COMPONENTE CURRICULAR – GEOGRAFIA 

UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES DETALHAMENTO 

O sujeito e seu 

lugar no 

mundo 

Ideias e concepções sobre 

a formação territorial do 

Brasil 

(EF07GE01) Avaliar, por meio de exemplos extraídos dos meios de 

comunicação, ideias e estereótipos acerca das paisagens e da formação territorial 

do Brasil. 

 

Conexões e 

escalas 

Formação territorial do 

Brasil 

(EF07GE02) Analisar a influência dos fluxos econômicos e populacionais na 

formação socioeconômica e territorial do Brasil, compreendendo os conflitos e 

as tensões históricas e contemporâneas. 

(EF07GE03) Selecionar argumentos que reconheçam as territorialidades dos 

povos indígenas originários, das comunidades remanescentes de quilombos, de 

povos das florestas e do cerrado, de ribeirinhos e caiçaras, entre outros grupos 

sociais do campo e da cidade, como direitos legais dessas comunidades. 

 

Características da 

população brasileira 

(EF07GE04) Analisar a distribuição territorial da população brasileira, 

considerando a diversidade étnico-cultural (indígena, africana, europeia e 

asiática), assim como aspectos de renda, sexo e idade nas regiões brasileiras. 

 

 

 

 

Mundo do 

trabalho 

Produção, circulação e 

consumo de 

mercadorias 

(EF07GE05) Analisar fatos e situações representativas das alterações ocorridas 

entre o período mercantilista e o advento do capitalismo 

(EF07GE06) Discutir em que medida a produção, a circulação e o consumo de 

mercadorias provocam impactos ambientais, assim como influem na distribuição 

de riquezas, em diferentes lugares. 

(EF07GE04.RJ) Localizar e diferenciar as áreas de produção agrícola, industrial 

e extrativista no Brasil, identificando os 

principais produtos das atividades econômicas, o destino da produção e as 

relações de trabalho existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Desigualdade social e o 
trabalho 

(EF07GE07) Analisar a influência e o papel das redes de transporte e 
comunicação na configuração do território brasileiro. 
(EF07GE08) Estabelecer relações entre os processos de industrialização 

e inovação tecnológica com as transformações socioeconômicas do 
território brasileiro. 

 



 

 
 

                                                                  ENSINO FUNDAMENTAL  - 8º ano                                                           1º BIMESTRE                                                  

 COMPONENTE CURRICULAR – GEOGRAFIA 

UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES  

O sujeito e 
seu lugar
 no 
mundo 

Distribuição da 
população mundial 
e deslocamentos 

populacionais 

(EF08GE01) Descrever as rotas de dispersão da população humana pelo planeta e os 
principais fluxos migratórios em diferentes períodos da história, discutindo os fatores 
históricos e condicionantes físico-naturais associados à distribuição da população humana 
pelos continentes. 

 

Diversidade e 
dinâmica da 

população mundial 
e local 

(EF08GE02) Relacionar fatos e situações representativas da história das famílias do 
Município em que se localiza a escola, considerando a diversidade e os fluxos migratórios da 
população mundial. 
(EF08GE03) Analisar aspectos representativos da dinâmica demográfica, considerando 
características da população (perfil etário, crescimento vegetativo e mobilidade espacial). 
(EF08GE04) Compreender os fluxos de migração na América Latina (movimentos voluntários 
e forçados, assim como fatores e áreas de expulsão e atração) e as principais políticas 
migratórias da região. 

 

Conexões
 e 

escalas 

Corporações e 
organismos 

internacionais e do 
Brasil na ordem 

econômica 
mundial 

(EF08GE06) Analisar a atuação das organizações mundiais nos processos 
de integração cultural e econômica nos contextos americano e africano, reconhecendo, em 
seus lugares de vivência, marcas desses processos.  
(EF08GE07) Analisar os impactos geoeconômicos, geoestratégicos e geopolíticos da 
ascensão dos Estados Unidos da América no cenário internacional em sua posição de 
liderança global e na relação com a China e 
o Brasil. 

 

  (EF08GE08) Analisar a situação do Brasil e de outros países da América Latina e da África, assim 

como da potência estadunidense na ordem mundial do pós-guerra. 

(EF08GE09) Analisar os padrões econômicos mundiais de produção, distribuição e intercâmbio dos 

produtos agrícolas e industrializados, tendo como referência os Estados Unidos da América e os países 

denominados de Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). 

(EF08GE11) Analisar áreas de conflito e tensões nas regiões de fronteira do continente latino-

americano e o papel de organismos internacionais e regionais de cooperação nesses cenários. 

 

Mundo do trabalho 

Os diferentes 

contextos e os meios 

técnico e tecnológico na 

produção 

(EF08GE14) Analisar os processos de desconcentração, descentralização e recentralização das 

atividades econômicas a partir do capital estadunidense e chinês em diferentes regiões no mundo, com 

destaque para o Brasil.  

(EF08GE19) Interpretar cartogramas, mapas esquemáticos (croquis) e anamorfoses geográficas com 

informações geográficas acerca da África e América. 

 



 

                                                                  ENSINO FUNDAMENTAL  - 8º ano                                                           2º BIMESTRE                                                  

 COMPONENTE CURRICULAR – GEOGRAFIA 

UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES DETALHAMENTO 

O sujeito e seu 

lugar no 

mundo 

Diversidade e 

dinâmica da 

população mundial e 

local 

(EF08GE04) Compreender os fluxos de migração na América Latina 

(movimentos voluntários e forçados, assim como fatores e áreas de expulsão e 

atração) e as principais políticas migratórias da região. 

(EF08GE18) Elaborar mapas ou outras formas de representação cartográfica 

para analisar as redes e as dinâmicas urbanas e rurais, ordenamento territorial, 

contextos culturais, modo de vida e usos e ocupação de solos da 

África e América. 

 

Conexões e 

escalas 

Corporações  e 

organismos 

internacionais e do Brasil

 na ordem 

econômica mundial 

(EF08GE05) Aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país 

para o entendimento de conflitos e tensões na contemporaneidade, com 

destaque para as situações geopolíticas na América e na África e suas múltiplas 

regionalizações a partir do pós-guerra. 

(EF08GE06) Analisar a atuação das organizações mundiais nos processos de 

integração cultural e econômica nos contextos americano e africano, 

reconhecendo, em seus lugares de vivência, marcas desses processos. 

(EF08GE07) Analisar os impactos geoeconômicos, geoestratégicos e 

geopolíticos da ascensão dos Estados Unidos da América no cenário 

internacional em sua posição de liderança global e na relação com a China e o 

Brasil. 

(EF08GE08) Analisar a situação do Brasil e de outros países da América Latina 

e da África, assim como da potência estadunidense na ordem mundial do pós-

guerra. 

(EF08GE09) Analisar os padrões econômicos mundiais de produção, 

distribuição e intercâmbio dos produtos agrícolas e industrializados, tendo como 

referência os Estados Unidos da América e os países denominados de Brics 

(Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). 

(EF08GE10) Distinguir e analisar conflitos e ações dos movimentos sociais 

brasileiros, no campo e na cidade, comparando com outros movimentos sociais 

existentes nos países latino-americanos. 

(EF08GE11) Analisar áreas de conflito e tensões nas regiões de fronteira do 

continente latino-americano e o papel de organismos internacionais e regionais 

de cooperação nesses cenários. 

(EF08GE12)   Compreender   os   objetivos   e   analisar   a   importância dos 

organismos  de  integração  do  território  americano  (Mercosul,  OEA,  OEI,  

Nafta, Unasul, Alba, Comunidade Andina, Aladi, entre outros). 

 



 

 

 

 

 

 
 

Mundo do 

trabalho 

Os diferentes 

contextos e os 

meios técnico e 

tecnológico na 

produção 

(EF08GE13) Analisar a influência do desenvolvimento científico e tecnológico 

na caracterização dos tipos de trabalho e na economia dos espaços urbanos 

e rurais da América e da África. 

(EF08GE14) Analisar os processos de desconcentração, descentralização e 

recentralização das atividades econômicas a partir do capital estadunidense 

e chinês em diferentes regiões no mundo, com destaque para o Brasil. 

 

Transformações do 

espaço na 

sociedade urbano- 

industrial na 

América Latina 

(EF08GE15) Analisar a importância dos principais recursos hídricos da 

América Latina (Aquífero Guarani, Bacias do rio da Prata, do Amazonas e do 

Orinoco, sistemas de nuvens na Amazônia e nos Andes, entre outros) e 

discutir os desafios relacionados à gestão e comercialização da água. 

 

Formas de 

representação e 

pensamento 

espacial 

Cartografia: 

anamorfose, 

croquis e mapas 

temáticos da 

América e África 

(EF08GE18) Elaborar mapas ou outras formas de represen-tação cartográfica. 

 

(EF08GE19) Interpretar cartogramas, mapas esquemáticos (croquis) e 

anamorfoses geográficas com informações geográficas acerca da África e 

América. 

 

Natureza, 

ambientes e 

qualidade de 

vida 

Identidades e 

interculturalidades 

regionais: Estados 

Unidos da 

América, América 

espanhola e 

portuguesa e 

África 

(EF08GE20) Analisar características de países e grupos de países da América e 

da África no que se refere aos aspectos populacionais, urbanos, políticos e 

econômicos, e discutir as desigualdades sociais e econômicas e as pressões sobre 

a natureza e suas riquezas (sua apropriação e valoração na produção e circulação), 

o que resulta na espoliação desses povos. 

 

Diversidade 

ambiental e as 

transformações nas 

paisagens na 

América Latina 

(EF08GE22) Identificar os principais recursos naturais dos países da  América 

Latina, analisando seu uso para a produção de matéria-prima e energia e sua 

relevância para a cooperação entre os países do Mercosul. 

 

(EF08GE23) Identificar paisagens da América Latina e associá-las, por meio da 

cartografia, aos diferentes povos da região, com base em aspectos da 

geomorfologia, da biogeografia e da climatologia. 

 



 

 

                                                                  ENSINO FUNDAMENTAL  - 8º ano                                                           3º BIMESTRE                                                  

                                                     COMPONENTE CURRICULAR – GEOGRAFIA 

UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES  

O sujeito e 

seu lugar

 no 

mundo 

Diversidade e 

dinâmica da 

população mundial e 

local 

(EF08GE04) Compreender os fluxos de migração na América Latina (movimentos voluntários e 

forçados, assim como fatores e áreas de expulsão e atração) e as principais políticas migratórias da 

região. 

 

Conex

ões 

escalas 

e 

Corporações 

 e organismos 

internacionais e do 

Brasil na

 ordem 

econômica mundial 

(EF08GE05) Aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país para o entendimento de 

conflitos e tensões na contemporaneidade, com destaque para as situações geopolíticas na América e na 

África e suas múltiplas regionalizações a partir do pós-guerra. 

(EF08GE06) Analisar a atuação das organizações mundiais nos processos de integração cultural e 

econômica nos contextos americano e africano, reconhecendo, em seus lugares de vivência, marcas 

desses processos.  

(EF08GE07) Analisar os impactos geoeconômicos, geoestratégicos e geopolíticos da ascensão dos 

Estados Unidos da América no cenário internacional em sua posição de liderança global e na relação 

com a China e o Brasil. 

(EF08GE08) Analisar a situação do Brasil e de outros países da América Latina e da África, assim 

como da potência estadunidense na ordem mundial do pós-guerra. 

(EF08GE09) Analisar os padrões econômicos mundiais de produção, distribuição e intercâmbio dos 

produtos agrícolas e industrializados, tendo como referência os Estados Unidos da América e os países 

denominados de Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). 

(EF08GE10) Distinguir e analisar conflitos e ações dos movimentos sociais brasileiros, no campo e na 

cidade, comparando com outros movimentos sociais existentes nos países latino-americanos. 

(EF08GE11) Analisar áreas de conflito e tensões nas regiões de fronteira do continente latino-

americano e o papel de organismos internacionais e regionais de cooperação nesses cenários. 

(EF08GE12) Compreender os objetivos e analisar a importância dos 

organismos de integração do território americano (Mercosul, OEA, OEI, Nafta, Unasul, Alba, 

Comunidade Andina, Aladi, entre outros). 

 

 

 

Mundo do  

trabalho 

 

Os contextos 

diferentes 

E os meios técnico e 

tecnológico na 

produção 

(EF08GE13) Analisar a influência do desenvolvimento científico e tecnológico na caracterização dos 

tipos de trabalho e na economia dos espaços urbanos  e rurais da América e da África. 

(EF08GE14) Analisar os processos de desconcentração, descentralização e recentralização das 

atividades econômicas a partir do capital estadunidense e chinês em diferentes regiões no mundo, com 

destaque para o Brasil. 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Transformações do 
espaço na 

sociedade urbano- 
industrial na 

América Latina 

(EF08GE16) Analisar as principais problemáticas comuns às grandes cidades 

latino-americanas, particularmente aquelas relacionadas à distribuição, estrutura e 

dinâmica da população e às condições de vida e trabalho. 

(EF08GE17) Analisar a segregação socioespacial em ambientes urbanos da 

América Latina, com atenção especial ao estudo de favelas, alagados e zona de 

riscos. 

 

Formas de 
representação e 

pensamento 
espacial 

Cartografia: 
anamorfose, croquis e 
mapas temáticos da 

América e África 

(EF08GE18) Elaborar mapas ou outras formas de representação cartográfica para 

analisar as redes e as dinâmicas urbanas e rurais, ordenamento territorial, 

contextos culturais, modo de vida e usos e ocupação de solos da África e 

América. 

(EF08GE19) Interpretar cartogramas, mapas esquemáticos (croquis) e 

anamorfoses geográficas com informações geográficas acerca da África e 

América. 

 

Natureza,e de 
ambientes 
qualidade 
vida 

Identidades  e 
interculturalidades 

regionais:  Estados 
Unidos da América, 

América espanhola 
e portuguesa e 

África 

(EF08GE20) Analisar características de países e grupos de países da América e 

da África no que se refere aos aspectos populacionais urbanos, políticos 
e econômicos, e discutir as desigualdades sociais e econômicas e as 
pressões sobre a natureza e suas riquezas (sua apropriação e valoração 
na produção e circulação), o que resulta na espoliação desses povos. 
(EF08GE21) Analisar o papel ambiental e territorial da Antártica no 
contexto geopolítico, sua relevância para os países da América do Sul e 
seu valor como área destinada à pesquisa e à compreensão do ambiente 
global. 

 

Diversidade 
ambiental  

e nas  
transformações 

paisagens 
América Latina 

 (EF08GE22)  Identificar os principais recursos naturais dos países da América 

Latina, analisando seu uso para a produção de matéria-prima e energia e sua 

relevância para a cooperação entre os países do Mercosul. 

(EF08GE24) Analisar as principais características produtivas dos países latino-

americanos (como exploração mineral na Venezuela; agricultura de alta 

especialização e exploração mineira no Chile; circuito da carne nos pampas 

argentinos e no Brasil; circuito da cana-de-açúcar em Cuba; polígono industrial 

do sudeste brasileiro e plantações de soja no centro- 

oeste; maquiladoras mexicanas entre outros). 

 



 

 

                                                                ENSINO FUNDAMENTAL  - 8º ano                                                           4º BIMESTRE                

COMPONENTE CURRICULAR – GEOGRAFIA 
UNIDADE 

TEMÁTICA 
OBJETOS DO 

CONHECIMENTO HABILIDADES  

O sujeito e seu 

lugar no 

mundo 

Distribuição 

população mundial 

deslocamentos 

populacionais 

da 

e 

(EF08GE01) Descrever as rotas de dispersão da população humana pelo planeta e os principais fluxos 

migratórios em diferentes períodos da história, discutindo os fatores históricos e condicionantes físico-

naturais associados à distribuição da população humana pelos continentes. 

 

Diversidade e dinâmica 

da população  mundial e 

local 

(EF08GE03) Analisar aspectos representativos da dinâmica demográfica, 

considerando características da população (perfil etário, crescimento vegetativo e mobilidade espacial). 

 

Conexões 

escalas 
e 

Corporações e 

organismos internacionais 

e do Brasil na  ordem 

econômica mundial 

(EF08GE05) Aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país para o entendimento de 

conflitos e tensões na contemporaneidade, com destaque para as situações geopolíticas na América e na 

África e suas múltiplas regionalizações a partir do pós-guerra. 

(EF08GE06) Analisar a atuação das organizações mundiais nos processos de integração cultural e econômica 

nos contextos americano e africano, reconhecendo, em seus lugares de vivência, marcas desses processos. 

(EF08GE08) Analisar a situação do Brasil e de outros países da América Latina e da África, assim como da 

potência estadunidense na ordem mundial do pós-guerra. 

(EF08GE09) Analisar os padrões econômicos mundiais de produção, distribuição e intercâmbio dos produtos 

agrícolas e industrializados, tendo 

como referência os Estados Unidos da América e os países denominados de Brics (Brasil, Rússia, Índia, 

China e África do Sul). 

 

Mundo 

trabalho 
do 

Os diferentes contextos e 

os meios técnico e 

tecnológico na produção 

(EF08GE13) Analisar a influência do desenvolvimento científico e tecnológico na caracterização dos tipos de 

trabalho e na economia dos espaços urbanos e rurais da América e da África. 

 

Formas de 

representação e 

pensamento 

espacial 

Cartografia: anamorfose, 

croquis e mapas temáticos 

da América e África 

(EF08GE18) Elaborar mapas ou outras formas de representação cartográfica para analisar as redes e as 

dinâmicas urbanas e rurais, ordenamento territorial, contextos culturais, modo de vida e usos e ocupação de 

solos da África e América. 

(EF08GE19)  Interpretar  cartogramas,  mapas  esquemáticos  (croquis) e 
anamorfoses geográficas com informações geográficas acerca da África e América. 

 



 

 

                                                              ENSINO FUNDAMENTAL  - 9º ano                                                         1º BIMESTRE                     

COMPONENTE CURRICULAR – GEOGRAFIA 
UNIDADE 

TEMÁTICA 
OBJETOS DO 

CONHECIMENTO                                          HABILIDADES  

O sujeito e seu 

lugar no 

mundo 

A hegemonia europeia 

na economia, na 

política e na cultura 

(EF09GE01) Analisar criticamente de que forma a hegemonia europeia foi exercida em várias 

regiões do planeta, notadamente em situações de 

conflito, intervenções militares e/ou influência cultural em diferentes tempos e lugares. 

 

Corporações e 

organismos 

internacionais 

(EF09GE02) Analisar a atuação das corporações internacionais e das organizações econômicas 

mundiais na vida da população em relação ao 

consumo, à cultura e à mobilidade. 

 

As manifestações 

culturais na formação 

populacional 

(EF09GE03) Identificar diferentes manifestações culturais de minorias 

étnicas como forma de compreender a multiplicidade cultural na escala mundial, defendendo o 

princípio do respeito às diferenças. 

 

Conexões e 

escalas 

Integração mundial e 

suas interpretações: 

globalização e 

mundialização 

(EF09GE05) Analisar fatos e situações para compreender a integração mundial (econômica, 

política e cultural), comparando as diferentes interpretações: globalização e mundialização. 

 

A divisão do mundo 

em Ocidente e Oriente 

(EF09GE06) Associar o critério de divisão do mundo em Ocidente e 

Oriente com o Sistema Colonial implantado pelas potências europeias. 

 

Mundo do trabalho 

Transformações do 

espaço na sociedade 

urbano-industrial 

(EF09GE10) Analisar os impactos do processo de industrialização na produção e circulação de 

produtos e culturas na Europa, na Ásia e na Oceania. 

(EF09GE11) Relacionar as mudanças técnicas e científicas decorrentes 

do processo de industrialização com as transformações no trabalho em diferentes regiões do 

mundo e suas consequências no Brasil. 

 

Natureza, 

ambientes e 

qualidade  

de vida 

Identidades  e 

interculturalidades 

regionais: Estados 

Unidos   da América, 

América espanhola e 

portuguesa e África. 

(EF08GE20) Analisar características de países e grupos de países da América e da 

África no que se refere aos aspectos populacionais, urbanos, políticos e 

econômicos, e discutir as desigualdades sociais e econômicas e as pressões sobre a 

natureza e suas riquezas (sua apropriação e valoração na produção e circulação), o 

que resulta na espoliação desses povos. 

 



 

Cadeias industriais e 

inovação no uso dos 

recursos naturais e 

matérias-primas 

(EF09GE12) Relacionar o processo de urbanização às transformações da produção agropecuária, 

à expansão do desemprego estrutural e ao papel crescente do capital financeiro em diferentes 

países, com destaque para o Brasil. 

(EF09GE13) Analisar a importância da produção agropecuária na 

sociedade urbano-industrial ante o problema da desigualdade mundial de acesso aos recursos 

alimentares e à matéria-prima. 

 

Formas  de 

representação e 

pensamento 

espacial 

Leitura e elaboração 

de mapas temáticos, 

croquis e outras 

formas de  

representação para 

(EF09GE14) Elaborar e interpretar gráficos de barras e de setores, mapas temáticos e 

esquemáticos (croquis) e anamorfoses geográficas para analisar, sintetizar e apresentar dados e 

informações sobre diversidade, diferenças e desigualdades sociopolíticas e geopolíticas mundiais. 

 

 analisar

 informações 

geográfica 

(EF09GE15) Comparar e classificar diferentes regiões do mundo com base em informações 

populacionais, econômicas e socioambientais representadas em mapas temáticos e com diferentes 

projeções cartográficas. 

 

Natureza, 

ambientes e 

qualidade de 

vida 

Diversidade ambiental e 

as transformações nas 

paisagens na Europa, na 

Ásia e na 

Oceania 

(EF09GE18) Identificar e analisar as cadeias industriais e de inovação e as consequências dos usos de 

recursos naturais e das diferentes fontes de energia (tais como termoelétrica, hidrelétrica, eólica e 

nuclear) em diferentes países. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                              ENSINO FUNDAMENTAL  - 9º ano                                                         2º BIMESTRE               

                                                    COMPONENTE CURRICULAR – GEOGRAFIA 

UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETOS DO 
CONHECIMENTO HABILIDADES DETALHAMENTO 

O sujeito e 

seu lugar no 

mundo 

A hegemonia 

europeia na 

economia, na 

política e na cultura 

(EF09GE01) Analisar criticamente de que forma a hegemonia europeia foi 

exercida em várias regiões do planeta, notadamente em situações de 

conflito, intervenções militares e/ou influência cultural em diferentes tempos e 

lugares. 

 

Corporações 

organismos 

internaciona is 

e 

(EF09GE02) Analisar a atuação das corporações internacionais e das 

organizações econômicas mundiais na vida da população em relação ao 

consumo, à cultura e à mobilidade. 

 

As manifestações 

culturais na 

formação 

populacional 

(EF09GE03) Identificar diferentes manifestações culturais de minorias étnicas 

como forma de compreender a multiplicidade cultural na escala mundial, 

defendendo o princípio do respeito às diferenças. 

(EF09GE04) Relacionar diferenças de paisagens aos modos de viver de 

diferentes povos na Europa, Ásia e Oceania, valorizando identidades e 

interculturalidades regionais. 

 

Coneões  e 

escalas 

 

Intercâmbios 

históricos e culturais 

entre Europa, Ásia e 

Oceania 

(EF09GE07) Analisar os componentes físico-naturais da Eurásia e os 

determinantes histórico-geográficos de sua divisão em Europa e Ásia. 

(EF09GE08) Analisar transformações territoriais, considerando o movimento 

de fronteiras, tensões, conflitos e múltiplas regionalidades na Europa,  na Ásia e 

na Oceania. 

(EF09GE09) Analisar características de países e grupos de países europeus, 

asiáticos e da Oceania em seus aspectos populacionais, urbanos, políticos e 

econômicos, e discutir suas desigualdades sociais e econômicas e pressões sobre 

seus ambientes físico-naturais. 

 

Mundo  do 

trabalho 

Transformações do espaço 

na sociedade urbano- 

industrial 

(EF09GE10) Analisar os impactos do processo de industrialização na produção 

e circulação de produtos e culturas na Europa, na Ásia e na Oceania. 

(EF09GE11) Relacionar as mudanças técnicas e científicas decorrentes do 

processo de industrialização com as transformações no trabalho em diferentes 

regiões do mundo e suas consequências no Brasil. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formas de 

representação e 

pensamento 

espacial 

Leitura e elaboração de 

mapas temáticos, croquis 

e outras formas de 

representação   para  

analisar informações 

geográficas 

(EF09GE14) Elaborar e interpretar gráficos de barras e de setores, mapas temáticos 

e esquemáticos (croquis) e anamorfoses geográficas para analisar, sintetizar e 

apresentar dados e informações sobre diversidade, diferenças e desigualdades 

sociopolíticas e geopolíticas mundiais. 
(EF09GE15) Comparar e classificar diferentes regiões do mundo com base  em 
informações populacionais, econômicas e socioambientais representadas em mapas 
temáticos e com diferentes projeções cartográficas 

 

Natureza, 
ambientes 
e qualidade
 de vida 

Diversidade 
ambiental e as 
transformações 

nas paisagens na 
Europa, na Ásia  e 

na Oceania 

(EF09GE16) Identificar e comparar diferentes domínios morfoclimáticos da 

Europa, da Ásia e da Oceania. 

(EF09GE17) Explicar as características físico-naturais e a forma de ocupação e 

usos da terra em diferentes regiões da Europa, da Ásia e da Oceania. 

(EF09GE18) Identificar e analisar as cadeias industriais e de inovação e as 

consequências dos usos de recursos naturais e das diferentes fontes de energia (tais 

como termoelétrica, hidrelétrica, eólica e nuclear) em diferentes países. 

 



 

 
 

 
 
 
 

                                                              ENSINO FUNDAMENTAL  - 9º ano                                                         3º BIMESTRE               

                                                    COMPONENTE CURRICULAR – GEOGRAFIA 

UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES DETALHAMENTO 

O sujeito e 
seu lugar
 no 
mundo 

A hegemonia 
europeia na 

economia, na 
política e na cultura 

(EF09GE01) Analisar criticamente de que forma a hegemonia europeia foi 

exercida em várias regiões do planeta, notadamente em situações de conflito, 

intervenções militares e/ou influência cultural em diferentes tempos e lugares. 

 

Corporações e 
organismos 

internacionais 

(EF09GE02) Analisar a atuação das corporações internacionais e das 

organizações econômicas mundiais na vida da população em relação ao 

consumo, à cultura e à mobilidade. 

 

As manifestações 
culturais na 

formação 
populacional 

(EF09GE03) Identificar diferentes manifestações culturais de minorias étnicas 

como forma de compreender a multiplicidade cultural na escala mundial, 

defendendo o princípio do respeito às diferenças. 

(EF09GE04) Relacionar diferenças de paisagens aos modos de viver de 

diferentes povos na Europa, Ásia e Oceania, valorizando identidades e 

interculturalidades regionais. 

 

Conexões
 e 

escalas 

Intercâmbios 
históricos e culturais 
entre Europa, Ásia 

e Oceania 

(EF09GE07) Analisar os componentes físico-naturais da Eurásia e os 

determinantes histórico-geográficos de sua divisão em Europa e Ásia. 

(EF09GE08) Analisar transformações territoriais, considerando o movimento 

de fronteiras, tensões, conflitos e múltiplas regionalidades na Europa,  na Ásia 

e na Oceania. 

(EF09GE09) Analisar características de países e grupos de países europeus, 

asiáticos e da Oceania em seus aspectos populacionais, urbanos, políticos e 

econômicos, e discutir suas desigualdades sociais e econômicas e pressões 

sobre seus ambientes físico-naturais. 

 

Mundo do 
trabalho 

Transformações do 
espaço na 

sociedade urbano- 
industrial 

(EF09GE10) Analisar os impactos do processo de industrialização na 

produção e circulação de produtos e culturas na Europa, na Ásia e na Oceania. 

(EF09GE11) Relacionar as mudanças técnicas e científicas decorrentes do 

processo de industrialização com as transformações no trabalho em diferentes 

regiões do mundo e suas consequências no Brasil. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

(EF09GE13) Analisar a importância da produção agropecuária na sociedade 

urbano-industrial ante o problema da desigualdade mundial de acesso aos 

recursos alimentares e à matéria-prima. 

 

Formas de 

representação e 

pensamento 

espacial; 

Leitura e 

elaboração de 

mapas temáticos, 

croquis e outras 

formas de 

representação para 

analisar 

informações 

geográficas 

(EF09GE14) Elaborar e interpretar gráficos de barras e de setores, mapas 

temáticos e esquemáticos (croquis) e anamorfoses geográficas para analisar, 

sintetizar e apresentar dados e informações sobre diversidade, diferenças e 

desigualdades sociopolíticas e geopolíticas mundiais. 

(EF09GE15) Comparar e classificar diferentes regiões do mundo com base em 

informações populacionais, econômicas e socioambientais representadas em 

mapas temáticos e com diferentes projeções cartográficas. 

 

Natureza, 

ambientes e 

qualidade de 

vida 

Diversidade 

ambiental e  as 

transformações nas 

paisagens na 

Europa, na Ásia  e 

na Oceania 

(EF09GE16) Identificar e comparar diferentes domínios morfoclimáticos da 

Europa, da Ásia e da Oceania. 

(EF09GE17) Explicar as características físico-naturais e a forma de ocupação e 

usos da terra em diferentes regiões da Europa, da Ásia e da Oceania. 

(EF09GE18) Identificar e analisar as cadeias industriais e de inovação e as 

consequências dos usos de recursos naturais e das diferentes fontes de energia 

(tais como termoelétrica, hidrelétrica, eólica e nuclear) em diferentes países. 

 



 

 
 

                                                             ENSINO FUNDAMENTAL  - 9º ano                                                         4º BIMESTRE               

                                                    COMPONENTE CURRICULAR – GEOGRAFIA 

UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES DETALHAMENTO 

O sujeito e 

seu lugar no 

mundo 

A hegemonia europeia 

na economia, na 

política e na cultura 

(EF09GE01) Analisar criticamente de que forma a hegemonia europeia foi 

exercida em várias regiões do planeta, notadamente em situações de 

conflito, intervenções militares e/ou influência cultural em diferentes tempos e 

lugares. 

 

Corporações e 

organismos 

internacionais 

(EF09GE02) Analisar a atuação das corporações internacionais e das 

organizações econômicas mundiais na vida da população em relação ao 

consumo, à cultura e à mobilidade. 

 

As manifestações 

culturais na formação 

populacional 

(EF09GE03) Identificar diferentes manifestações culturais de minorias étnicas 

como forma de compreender a multiplicidade cultural na escala mundial, 

defendendo o princípio do respeito às diferenças. 

(EF09GE04) Relacionar diferenças de paisagens aos modos de viver de 

diferentes povos na Europa, Ásia e Oceania, valorizando identidades e 

interculturalidades regionais. 

 

Conexões e 

escalas 

A divisão do mundo 

em Ocidente e Oriente 

(EF09GE06) Associar o critério de divisão do mundo em Ocidente e Oriente 

com o Sistema Colonial implantado pelas potências europeias. 

(EF09GE08) Analisar transformações territoriais, considerando o movimento 

de fronteiras, tensões, conflitos e múltiplas regionalidades na Europa,  na Ásia 

e na Oceania. 

 

Intercâmbios 

históricos e culturais 

entre Europa, Ásia e 

Oceania 

(EF09GE09) Analisar características de países e grupos de países europeus, 

asiáticos e da Oceania em seus aspectos populacionais, urbanos, políticos e 

econômicos, e discutir suas desigualdades sociais e econômicas e pressões 

sobre seus ambientes físico-naturais. 

 

Mundo do 

trabalho 

Transformações do 

espaço na socieda- 

de urbano industrial 

(EF09GE10) Analisar os impactos do processo de industrialização na 

produção e circulação de produtos e culturas na Europa, na Ásia e na 

Oceania. 

 

Formas de 

representação e 

pensamento 

espacial 

Leitura e elaboração de 

mapas temáticos, croquis 

e outras formas de 

representação para 

analisar informações 

geográficas 

(EF09GE14) Elaborar e interpretar gráficos de barras e de setores, mapas 

temáticos e esquemáticos (croquis) e anamorfoses geográficas para analisar, 

sintetizar e apresentar dados e informações sobre diversidade, diferenças e 

desigualdades sociopolíticas e geopolíticas mundiais. 

(EF09GE15) Comparar e classificar diferentes regiões do mundo com base 

em informações populacionais, econômicas e socioambientais representadas. 

 



 

em mapas temáticos e com diferentes projeções cartográficas 

Natureza  
ambientes e 
qualidade de 

vida 

Diversidade  ambiental e 

as transformações nas 

paisagens na Europa, na 

Ásia e na Oceania 

(EF09GE16) Identificar e comparar diferentes domínios morfoclimáticos da 

Europa, da Ásia e da Oceania. 
(EF09GE17) Explicar as características físico-naturais e a forma de ocupação e 
usos da terra em diferentes regiões da Europa, da Ásia e da Oceania. 

(EF09GE18) Identificar e analisar as cadeias industriais e de inovação e as 

consequências dos usos de recursos naturais e das diferentes fontes de energia 

(tais como termoelétrica, hidrelétrica, eólica e nuclear) em diferentes países. 

 

 
 


