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Capítulo 4 – 

Conviver com 
animais 

(C) Características e desenvolvimento 
dos animais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(H) A cidade e seus espaços: espaços 
públicos e espaços domésticos 

(EF03CI04) Identificar características sobre o modo de vida 
(o que comem, como se reproduzem, como se deslocam 
etc.) dos animais mais comuns no ambiente próximo. 
(EF03CI05) Descrever e comunicar as alterações desde o 
nascimento que ocorrem em animais de diferentes meios 
terrestres ou aquáticos, inclusive o homem. 
(EF03CI06) Comparar alguns animais e organizar grupos 
com base em características externas comuns (presença 
de penas, pelos, escamas, bico, garras, antenas, patas 
etc.). 
 
(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. 

Capítulo 5 – 

Viver em grupo 

(G) A cidade e o campo: aproximações e 
diferenças 
 
 
 
 
 
 
 
(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: 
formação cultural da população 
 
 
(H) A produção dos marcos da memória: 
a cidade e o campo, aproximações e 
diferenças 
 
(H) A cidade e suas atividades: trabalho, 
cultura e lazer 

(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. 
(EF03GE03) Reconhecer os diferentes modos de vida das 
populações tradicionais em distintos lugares. 
 
(EF03HI01) Identificar os grupos populacionais que 
formam a cidade e o município, as relações estabelecidas 
entre eles e os eventos que marcam a formação da cidade, 
como fenômenos migratórios (vida rural/vida urbana), 
desmatamentos, estabelecimento de grandes empresas 
etc. 
(EF03HI02) Selecionar, por meio da consulta de fontes de 
diferentes naturezas, e registrar acontecimentos ocorridos 
ao longo do tempo na cidade em que vive. 
(EF03HI03) Identificar e comparar pontos de vista em 
relação a eventos significativos do local em que vive, 
aspectos relacionados a condições sociais e à presença de 
diferentes grupos sociais e culturais, com especial 
destaque para as culturas africanas, indígenas e de 
migrantes. 
 
(EF03HI04) Identificar os patrimônios históricos e culturais 
de sua cidade e discutir as razões culturais, sociais e 
políticas para que assim sejam considerados. 
 
(EF03HI07) Identificar semelhanças e diferenças existentes 
entre comunidades de sua cidade, e descrever o papel dos 
diferentes grupos sociais que as formam. 
 
(EF03HI08) Identificar modos de vida na cidade e no 
campo no presente, comparando-os com os do passado. 
 
 
(EF03HI11) Identificar diferenças entre formas de trabalho 
realizadas na cidade e no campo, considerando também o 
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uso da tecnologia nesses diferentes contextos. 

Capítulo 6 –  

Os direitos das 
pessoas 

(C) Usos do solo 
 
 
 
(G) A cidade e o campo: aproximações e 
diferenças 
 
 
(G) Matéria-prima e indústria 
 
 
 
(G) Impactos das atividades humanas 
 
 
 
 
(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 produção dos marcos da memória: 
formação cultural da população 
 
 
(H) A produção dos marcos da memória: 
a cidade e o campo, aproximações e 
diferenças 
 
(H) A cidade e seus espaços: espaços 
públicos e espaços domésticos 
 
 
(H) A cidade e suas atividades: trabalho, 
cultura e lazer 

(EF03CI10) Identificar os diferentes usos do solo (planta-
ção e extração de materiais, dentre outras possibilidades), 
reconhecendo a importância do solo para a vida. 
 
(EF03GE02) Identificar, em seus lugares de vivência, 
marcas de contribuição cultural e econômica de grupos de 
diferentes origens. 
 
(EF03GE05) Identificar alimentos, minerais e outros 
produtos cultivados e extraídos da natureza, comparando 
as atividades de trabalho em diferentes lugares. 
 
(EF03GE09) Investigar os usos dos recursos naturais, com 
destaque para os usos da água em atividades cotidianas 
(alimentação, higiene, cultivo de plantas etc.), e discutir os 
problemas ambientais provocados por esses usos. 
 
(EF03HI01) Identificar os grupos populacionais que 
formam a cidade e o município, as relações estabelecidas 
entre eles e os eventos que marcam a formação da cidade, 
como fenômenos migratórios (vida rural/vida urbana), 
desmatamentos, estabelecimento de grandes empresas 
etc. 
(EF03HI03) Identificar e comparar pontos de vista em 
relação a eventos significativos do local em que vive, 
aspectos relacionados a condições sociais e à presença de 
diferentes grupos sociais e culturais, com especial 
destaque para as culturas africanas, indígenas e de 
migrantes. 
 
(EF03HI07) Identificar semelhanças e diferenças existentes 
entre comunidades de sua cidade, e descrever o papel dos 
diferentes grupos sociais que as formam. 
 
(EF03HI08) Identificar modos de vida na cidade e no 
campo no presente, comparando-os com os do passado. 
 
 
(EF03HI10) Identificar as diferenças entre os espaços 
públicos e o espaço doméstico, compreendendo a 
importância dessa distinção. 
 
(EF03HI11) Identificar diferenças entre formas de trabalho 
realizadas na cidade e no campo, considerando também o 
uso da tecnologia nesses diferentes contextos. 
(EF03HI12) Comparar as relações de trabalho e lazer do 
presente com as de outros tempos e espaços, analisando 
mudanças e permanências. 

 


