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Capítulo 1 – Nosso 
corpo  

(C) Corpo humano 
(C) Respeito à 
diversidade 
 
(H) A vida em casa, a 
vida na escola e 
formas de representa-
ção social e espacial: 
os jogos e brincadeiras 
como forma de 
interação social e 
espacial 
 
(G) O modo de vida 
das crianças em 
diferentes lugares 
 
(G) Situações de 
convívio em diferentes 
lugares 
 
(G) Condições de vida 
nos lugares de 
vivência 
 

(EF01CI02) Localizar e nomear partes do corpo humano, 
representá-las por meio de desenhos e explicar oralmente suas 
funções. 
 
(EF01HI05) Identificar semelhanças e diferenças entre jogos e 
brincadeiras atuais e de outras épocas e lugares. 
 
 
 
 
 
 
 
(EF01GE02) Identificar semelhanças e diferenças entre jogos e 
brincadeiras de diferentes épocas e lugares. 
 
 
(EF01GE03) Identificar e relatar semelhanças e diferenças de 
usos do espaço público (praças, parques) para o lazer e 
diferentes manifestações. 
 
(EF01GE10) Descrever características de seus lugares de vivência 
relacionadas aos ritmos da natureza (chuva, vento, calor etc.). 
(EF01GE11) Associar mudanças de vestuário e hábitos alimenta-
res em sua comunidade ao longo do ano, decorrentes da 
variação de temperatura e umidade no ambiente. 

Capítulo 2 – Nossas 
semelhanças e 
diferenças 

(C) Respeito à 
diversidade 
 
 
 
(H) Os vínculos 
pessoais: as diferentes 
formas de organização 
familiar e as relações 
de amizade 
 
(H) A escola e a 
diversidade do grupo 
social 
envolvido 
 
(H) A vida em família e 
os diferentes vínculos 
e configurações 
 
 
 
 
(H) A escola, sua 
representação 
espacial e sua história 
individual 
 

(EF01CI04) Comparar características físicas entre os colegas, de 
modo a constatar a diversidade de características, reconhecen-
do a importância da valorização, do acolhimento e do respeito a 
essas diferenças. 
 
(EF01HI02) Identificar a relação entre as suas histórias e as 
histórias das famílias. 
(EF01HI03) Descrever e distinguir os seus papéis e responsabili-
dades relacionados à família e à escola. 
 
 
(EF01HI04) Identificar as diferenças entre o ambiente doméstico 
e o ambiente escolar, reconhecendo as especificidades dos 
hábitos e das regras que os regem. 
 
 
(EF01HI06) Conhecer as histórias da família e da escola e 
identificar o papel desempenhado por diferentes sujeitos em 
diferentes espaços. 
(EF01HI07) Identificar mudanças e permanências nas formas de 
organização familiar, de modo a reconhecer as diversas 
configurações de família, acolhendo-as e respeitando-as. 
 
(EF01HI08) Reconhecer o significado das comemorações e festas 
escolares, diferenciando-as das datas festivas comemoradas no 
âmbito familiar. 
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(G) O modo de vida 
das crianças em 
diferentes lugares 
 
(G) Situações de 
convívio em diferentes 
lugares 

(EF01GE01) Descrever características observadas de seus lugares 
de vivência (moradia, escola etc.) e identificar semelhanças e 
diferenças entre esses lugares. 
 
(EF01GE04) Discutir e elaborar, coletivamente, regras de 
convívio em diferentes espaços (sala de aula, escola etc.). 

Capítulo 3 – 
Respeitar a todos 

(C) Respeito à 
diversidade 
 
 
 
(H) Os vínculos 
pessoais: as diferentes 
formas de organização 
familiar e as relações 
de amizade 
 
(H) A vida em família e 
os diferentes vínculos 
e configurações 
 
 
 

(EF01CI04) Comparar características físicas entre os colegas, de 
modo a constatar a diversidade de características, reconhecen-
do a importância da valorização, do acolhimento e do respeito a 
essas diferenças. 
 
(EF01HI02) Identificar a relação entre as suas histórias e as 
histórias das famílias. 
 
 
 
 
(EF01HI06) Conhecer as histórias da família e da escola e 
identificar o papel desempenhado por diferentes sujeitos em 
diferentes espaços. 
(EF01HI07) Identificar mudanças e permanências nas formas de 
organização familiar, de modo a reconhecer as diversas 
configurações de família, acolhendo-as e respeitando-as. 

 


