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Capítulo 7 –  

Observar os astros 
e os seres vivos é 
ver o tempo passar 

(C) Característica e desenvolvimento 
dos animais 
 
 
(C) Observação do céu 

(EF03CI05) Descrever e comunicar as alterações desde o 
nascimento que ocorrem em animais de diferentes meios 
terrestres ou aquáticos, inclusive o homem. 
 
(EF03CI08) Observar, identificar e registrar os períodos 
diários (dia e/ou noite) em que o Sol, demais estrelas, Lua e 
planetas estão visíveis no céu. 

Capítulo 8 – 

As paisagens 
também mudam 

(C) Produção de som 
(C) Saúde auditiva e visual 
 
 
(C) Características da Terra 
(C) Usos do solo 
 
 
 
 
 
 
 
(G) A cidade e o campo: aproxima-
ções e diferenças 
 
 
(G) Paisagens naturais e antrópicas 
em transformação 
 
 
 
(G) Produção, circulação e consumo 
 
 
 
 
 
 
(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 

(EF03CI03) Discutir hábitos necessários para a manutenção 
da saúde auditiva e visual considerando as condições do 
ambiente em termos de som e luz. 
 
(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.). 
(EF03CI10) Identificar os diferentes usos do solo (plantação 
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. 
 
(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. 
 
(EF03GE08) Relacionar a produção de lixo doméstico ou da 
escola aos problemas causados pelo consumo excessivo e 
construir propostas para o consumo consciente, conside-
rando a ampliação de hábitos de redução, reúso e recicla-
gem/descarte de materiais consumidos em casa, na escola 
e/ou no entorno. 
 
(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. 
(EF03GE10) Identificar os cuidados necessários para 
utilização da água na agricultura e na geração de energia de 
modo a garantir a manutenção do provimento de água 
potável. 
(EF03GE11) Comparar impactos das atividades econômicas 
urbanas e rurais sobre o ambiente físico natural, assim 
como os riscos provenientes do uso de ferramentas e 
máquinas. 
 
(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), desmata-
mentos, estabelecimento de grandes empresas etc. 
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(H) A produção dos marcos da 
memória: os lugares de memória 
(ruas, praças, escolas, monumentos, 
museus etc.) 
 
 
(H) A cidade e seus espaços: espaços 
públicos e espaços domésticos 

(EF03HI02) Selecionar, por meio da consulta de fontes de 
diferentes naturezas, e registrar acontecimentos ocorridos 
ao longo do tempo na cidade em que vive. 
 
(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. 
 
(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 9 –  

Outras mudanças 

(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 
 
 
(H) A cidade e suas atividades: 
trabalho, cultura e lazer 

(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. 
 
(EF03HI12) Comparar as relações de trabalho e lazer do 
presente com as de outros tempos e espaços, analisando 
mudanças e permanências. 

 


