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Capítulo 1 – Quem sou eu? 

(C) Propriedades e 
usos dos materiais 
 
 
 
(H) A noção do “Eu” 
e do “Outro”: comu-
nidade, convivências 
e interações entre 
pessoas 
 
 
(H) A noção do “Eu” 
e do “Outro”: regis-
tros de experiências 
pessoais e da comu-
nidade no tempo e 
no espaço 
 
 
(H) Formas de regis-
trar e narrar histórias 
(marcos de memória 
materiais e imateri-
ais) 
 
 
 
 
 
(H) As fontes: relatos 
orais, objetos, ima-
gens (pinturas, foto-
grafias, vídeos), mú-
sicas, escrita, tecno-
logia e inscrições nas 
paredes, ruas e espa-
ços sociais 

(EF02CI01) Identificar de que materiais (metais, madeira, vidro 
etc.) são feitos os objetos que fazem parte da vida cotidiana, 
como esses objetos são utilizados e com quais materiais eram 
produzidos no passado. 
 
(EF02HI03) Selecionar situações cotidianas que remetam à 
percepção de mudança, pertencimento e memória. 
 
 
 
 
 
(EF02HI04) Selecionar e comparar objetos e documentos pes-
soais como fontes de memórias e histórias nos âmbitos pes-
soal, familiar e escolar. 
 
 
 
 
 
(EF02HI05) Selecionar objetos e documentos pessoais e de 
grupos próximos ao seu convívio e compreender sua função, 
seu uso e seu significado. 
 
 
 
 
 
 
 
(EF02HI08) Compilar histórias da família e de conhecidos regis-
tradas em diferentes fontes. 
(EF02HI09) Identificar objetos e documentos pessoais que re-
metam à própria experiência ou à da família, e discutir as ra-
zões pelas quais alguns objetos são preservados e outros são 
descartados. 

Capítulo 2 – Conhecendo e 
cuidando do meu corpo 

(C) Propriedades e 
usos dos materiais 
(C) Prevenção de aci-
dentes domésticos 
 
(H) A noção do “Eu” 
e do “Outro”: comu-
nidade, convivências 
e interações entre 
pessoas 
 
(H) O tempo como 
medida 

(EF02CI03) Discutir os cuidados necessários à prevenção de 
acidentes domésticos (objetos cortantes e inflamáveis, eletrici-
dade, produtos de limpeza e medicamentos etc.). 
 
 
(EF02HI03) Selecionar situações cotidianas que remetam à 
percepção de mudança, pertencimento e memória. 
 
 
 
 
(EF02HI06) Identificar e organizar, temporalmente, fatos da 
vida cotidiana, usando noções relacionadas ao tempo (antes, 
durante, ao mesmo tempo e depois). 
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Capítulo 3 – Morar e 
conviver 

(C) Propriedades e 
usos dos materiais 
 
 
 
 
 
 
(C) Seres vivos no 
ambiente 
(C) Plantas 
 
 
 
 
 
(G) Experiências da 
comunidade no 
tempo e no espaço 
 
(G) Localização, ori-
entação e represen-
tação espacial 
 
(H) Formas de regis-
trar e narrar histórias 
(marcos de memória 
materiais e imateri-
ais) 
 
(H) As fontes: relatos 
orais, objetos, ima-
gens (pinturas, foto-
grafias, vídeos), mú-
sicas, escrita, tecno-
logia e inscrições nas 
paredes, ruas e espa-
ços sociais 

(EF02CI01) Identificar de que materiais (metais, madeira, vidro 
etc.) são feitos os objetos que fazem parte da vida cotidiana, 
como esses objetos são utilizados e com quais materiais eram 
produzidos no passado. 
(EF02CI02) Justificar o uso de diferentes materiais em objetos 
de uso cotidiano, tendo em vista algumas propriedades desses 
materiais (flexibilidade, dureza, transparência etc.). 
 
(EF02CI04) Descrever características de plantas e animais (ta-
manho, forma, cor, fase da vida, local onde se desenvolvem 
etc.) relacionados à sua vida cotidiana. 
(EF02CI06) Identificar as principais partes de uma planta (raiz, 
caule, flores e frutos) e a função desempenhada por cada uma 
delas e analisar as relações entre as plantas, os demais seres 
vivos e outros elementos componentes do ambiente. 
 
(EF02GE04) Reconhecer semelhanças e diferenças nos hábitos, 
nas relações com a natureza e no modo de viver de pessoas 
em diferentes lugares. 
 
(EF02GE09) Identificar objetos e lugares de vivência (escola e 
moradia) em imagens aéreas e mapas (visão vertical) e foto-
grafias (visão oblíqua). 
 
(EF02HI05) Selecionar objetos e documentos pessoais e de 
grupos próximos ao seu convívio e compreender sua função, 
seu uso e seu significado. 
 
 
 
(EF02HI08) Compilar histórias da família e de conhecidos regis-
tradas em diferentes fontes. 
(EF02HI09) Identificar objetos e documentos pessoais que re-
metam à própria experiência ou à da família, e discutir as ra-
zões pelas quais alguns objetos são preservados e outros são 
descartados. 

 


