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Capítulo 10 –  
Observando o céu 

(C) Movimento do 
Sol no céu 
(C) O Sol como fonte 
de luz e calor 
 
 
 
(G) Tipos de trabalho 
em lugares e tempos 
diferentes 
 
(H) O tempo como 
medida 
 
 
 
 
(H) A sobrevivência e 
a relação com a natu-
reza 

(EF02CI07) Descrever as posições do Sol em diversos horários do 
dia e associá-las ao tamanho de sua própria sombra e da sombra 
de diferentes objetos. 
(EF02CI08) Comparar e registrar o efeito da radiação solar (aque-
cimento) em diferentes tipos de superfície (água, areia, solo, su-
perfície escura, superfície clara etc.). 
 
(EF02GE06) Relacionar o dia e a noite a diferentes tipos de ativi-
dades sociais (horário escolar, comercial, sono etc.). 
 
 
(EF02HI06) Identificar e organizar, temporalmente, fatos da vida 
cotidiana, usando noções relacionadas ao tempo (antes, du-
rante, ao mesmo tempo e depois). 
(EF02HI07) Identificar e utilizar diferentes marcadores do tempo 
presentes na comunidade, como relógio e calendário. 
 
(EF02HI10) Identificar diferentes formas de trabalho existentes 
na comunidade em que vive, suas especificidades e importância. 

Capítulo 11 –  
Ruas e caminhos  

(G) Riscos e cuidados 
nos meios de trans-
porte e de comunica-
ção 
 
(G) Mudanças e per-
manências 
 
(G) Localização, ori-
entação e represen-
tação espacial 

(EF02GE03) Comparar diferentes meios de transporte e de co-
municação, indicando o seu papel na conexão entre lugares, e 
discutir os riscos para a vida e para o meio ambiente e os cuida-
dos em seu uso. 
 
(EF02GE05) Analisar mudanças e permanências, comparando 
imagens de um mesmo lugar em diferentes tempos. 
 
(EF02GE08) Identificar e elaborar diferentes formas de represen-
tação (desenhos, mapas mentais, maquetes) para representar 
componentes da paisagem dos lugares de vivência. 

Capítulo 12 – Caminhos a 
percorrer nos arredores 

(C) Seres vivos no 
ambiente 
(C) Plantas 
 
(G) Riscos e cuidados 
nos meios de trans-
porte e de comunica-
ção 
 
(G) Tipos de trabalho 
em lugares e tempos 
diferentes 
 
(G) Localização, ori-
entação e represen-
tação espacial 
 
 
 
 
 
 

(EF02CI04) Descrever características de plantas e animais (tama-
nho, forma, cor, fase da vida, local onde se desenvolvem etc.) re-
lacionados à sua vida cotidiana. 
 
(EF02GE03) Comparar diferentes meios de transporte e de co-
municação, indicando o seu papel na conexão entre lugares, e 
discutir os riscos para a vida e para o meio ambiente e os cuida-
dos em seu uso. 
 
(EF02GE07) Descrever as atividades extrativas (minerais, agrope-
cuárias e industriais) de diferentes lugares. 
 
 
(EF02GE08) Identificar e elaborar diferentes formas de represen-
tação (desenhos, mapas mentais, maquetes) para representar 
componentes da paisagem dos lugares de vivência. 
(EF02GE09) Identificar objetos e lugares de vivência (escola e 
moradia) em imagens aéreas e mapas (visão vertical) e fotogra-
fias (visão oblíqua). 
(EF02GE10) Aplicar princípios de localização e posição de objetos 
(referenciais espaciais, como frente e atrás, esquerda e direita, 
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(G) Os usos dos re-
cursos naturais: solo 
e água no campo e 
na cidade 
 
(H) O tempo como 
medida 

em cima e embaixo, dentro e fora), por meio de representações 
espaciais da sala de aula e da escola. 
 
(EF02GE11) Reconhecer a importância do solo e da água para a 
vida, identificando seus diferentes usos (plantação e extração de 
materiais, entre outras possibilidades) e os impactos desses usos 
no cotidiano da cidade e do campo. 
 
(EF02HI06) Identificar e organizar, temporalmente, fatos da vida 
cotidiana, usando noções relacionadas ao tempo (antes, du-
rante, ao mesmo tempo e depois). 

 


