
 

 

Material Digital do Professor – Interdisciplinar 

Ciências, Geografia e História – 2º ano 
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Capítulo 4 – Conhecer 
crianças 

(G) Experiências da 
comunidade no 
tempo e no espaço 
 
(H) A noção do “Eu” 
e do “Outro”: comu-
nidade, convivências 
e interações entre 
pessoas 

(EF02GE04) Reconhecer semelhanças e diferenças nos hábitos, 
nas relações com a natureza e no modo de viver de pessoas em 
diferentes lugares. 
 
(EF02HI02) Identificar e descrever práticas e papéis sociais que 
as pessoas exercem em diferentes comunidades. 

Capítulo 5 – Criança 
gosta de brincar 

(C) Propriedades e 
usos dos materiais 
 
 
 
(G) Experiências da 
comunidade no 
tempo e no espaço 
 
(G) Localização, ori-
entação e represen-
tação espacial 
 
 
(H) A noção do “Eu” 
e do “Outro”: comu-
nidade, convivências 
e interações entre 
pessoas 
 
 
 
(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. 
 
(EF02GE04) Reconhecer semelhanças e diferenças nos hábitos, 
nas relações com a natureza e no modo de viver de pessoas em 
diferentes lugares. 
 
(EF02GE10) Aplicar princípios de localização e posição de obje-
tos (referenciais espaciais, como frente e atrás, esquerda e di-
reita, em cima e embaixo, dentro e fora), por meio de represen-
tações espaciais da sala de aula e da escola. 
 
(EF02HI01) Reconhecer espaços de sociabilidade e identificar os 
motivos que aproximam e separam as pessoas em diferentes 
grupos. 
(EF02HI02) Identificar e descrever práticas e papéis sociais que 
as pessoas exercem em diferentes comunidades. 
(EF02HI03) Selecionar situações cotidianas que remetam à per-
cepção de mudança, pertencimento e memória. 
 
(EF02HI08) Compilar histórias da família e de conhecidos regis-
tradas em diferentes fontes. 

Capítulo 6 – Os direitos 
das crianças 

(H) A noção do “Eu” 
e do “Outro”: comu-
nidade, convivências 
e interações entre 
pessoas 

(EF02HI01) Reconhecer espaços de sociabilidade e identificar os 
motivos que aproximam e separam as pessoas em diferentes 
grupos. 
(EF02HI02) Identificar e descrever práticas e papéis sociais que 
as pessoas exercem em diferentes comunidades. 
(EF02HI03) Selecionar situações cotidianas que remetam à per-
cepção de mudança, pertencimento e memória. 

 


