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Capítulo  1 – 
Os lugares da cidade 

(G) A cidade e o campo: 
aproximações e diferenças 
 
 
 
 
 
(G) Representações cartográficas 
 
 
 
 
 
 
(H) O “Eu”, o “Outro” e os 
diferentes grupos sociais e 
étnicos que compõem a cidade: 
os desafios sociais, culturais e 
ambientais da cidade em que se 
vive 
 
(H) Os patrimônios históricos e 
culturais da cidade em que se 
vive 
 
(H) A produção dos marcos da 
memória: os lugares de memória 
(ruas, praças, escolas, monumen-
tos, museus etc.) 

(EF03GE01) Identificar e comparar aspectos culturais dos 
grupos sociais de seus lugares de vivência, seja na cidade, 
seja no campo. 
(EF03GE02) Identificar, em seus lugares de vivência, marcas 
de contribuição cultural e econômica de grupos de 
diferentes origens. 
 
(EF03GE06) Identificar e interpretar imagens bidimensio-
nais e tridimensionais em diferentes tipos de representa-
ção cartográfica. 
(EF03GE07) Reconhecer e elaborar legendas com símbolos 
de diversos tipos de representações em diferentes escalas 
cartográficas. 
 
(EF03HI02) Selecionar, por meio da consulta de fontes de 
diferentes naturezas, e registrar acontecimentos ocorridos 
ao longo do tempo na cidade em que vive. 
 
 
 
 
(EF03HI04) Identificar os patrimônios históricos e culturais 
de sua cidade e discutir as razões culturais, sociais e 
políticas para que assim sejam considerados. 
 
(EF03HI05) Identificar os marcos históricos do lugar em que 
vive e compreender seus significados. 
(EF03HI06) Identificar os registros de memória na cidade 
(nomes de ruas, monumentos, edifícios etc.), discutindo os 
critérios que explicam a escolha desses nomes. 

Capítulo 2 –  

O bairro onde eu 
moro 

(G) A cidade e o campo: 
aproximações e diferenças 
 
 
 
 
 
(G) Representações cartográficas 
 
 
 
 
 
 
(H) O “Eu”, o “Outro” e os 
diferentes grupos sociais e 
étnicos que compõem a cidade: 
os desafios sociais, culturais e 
ambientais da cidade em que se 
vive 
 
(H) A cidade e seus espaços: 
espaços públicos e espaços 
domésticos 

(EF03GE01) Identificar e comparar aspectos culturais dos 
grupos sociais de seus lugares de vivência, seja na cidade, 
seja no campo. 
(EF03GE02) Identificar, em seus lugares de vivência, marcas 
de contribuição cultural e econômica de grupos de 
diferentes origens. 
 
(EF03GE06) Identificar e interpretar imagens bidimensio-
nais e tridimensionais em diferentes tipos de representa-
ção cartográfica. 
(EF03GE07) Reconhecer e elaborar legendas com símbolos 
de diversos tipos de representações em diferentes escalas 
cartográficas. 
 
(EF03HI02) Selecionar, por meio da consulta de fontes de 
diferentes naturezas, e registrar acontecimentos ocorridos 
ao longo do tempo na cidade em que vive. 
 
 
 
 
(EF03HI09) Mapear os espaços públicos no lugar em que 
vive (ruas, praças, escolas, hospitais, prédios da Prefeitura 
e da Câmara de Vereadores etc.) e identificar suas funções. 
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Capítulo 3 –  

Descobrir paisagens 

(C) Características da Terra 
(C) Usos do solo 
 
 
 
 
 
 
 
 
(G) Paisagens naturais e 
antrópicas em transformação 
 
 
 
(G) Representações cartográficas 
 
 
 
 
 
 
(H) A cidade e seus espaços: 
espaços públicos e espaços 
domésticos 

(EF03CI07) Identificar características da Terra (como seu 
formato esférico, a presença de água, solo etc.), com base 
na observação, manipulação e comparação de diferentes 
formas de representação do planeta (mapas, globos, 
fotografias etc.). 
(EF03CI09) Comparar diferentes amostras de solo do 
entorno da escola com base em algumas características 
(cor, textura, cheiro, tamanho das partículas, permeabili-
dade etc.). 
 
(EF03GE04) Explicar como os processos naturais e 
históricos atuam na produção e na mudança das paisagens 
naturais e antrópicas nos seus lugares de vivência, 
comparando-os a outros lugares. 
 
(EF03GE06) Identificar e interpretar imagens bidimensio-
nais e tridimensionais em diferentes tipos de representa-
ção cartográfica. 
(EF03GE07) Reconhecer e elaborar legendas com símbolos 
de diversos tipos de representações em diferentes escalas 
cartográficas. 
 
(EF03HI09) Mapear os espaços públicos no lugar em que 
vive (ruas, praças, escolas, hospitais, prédios da Prefeitura 
e da Câmara de Vereadores etc.) e identificar suas funções. 

 


