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Capítulo 10 – Minha 
moradia 

(C) Efeitos da luz nos materiais 
 
 
 
 
 
 
(C) Usos do solo 
 
 
 
 
(G) Matéria-prima e indústria 
 
 
 
(G) Impactos das atividades 
humanas 
 
 
 
 
 
 
 
 
(H) A cidade e suas atividades: 
trabalho, cultura e lazer 

(EF03CI02) Experimentar e relatar o que ocorre com a 
passagem da luz através de objetos transparentes 
(copos, janelas de vidro, lentes, prismas, água etc.), no 
contato com superfícies polidas (espelhos) e na 
intersecção com objetos opacos (paredes, pratos, 
pessoas e outros objetos de uso cotidiano). 
 
(EF03CI10) Identificar os diferentes usos do solo 
(plantação e extração de materiais, dentre outras 
possibilidades), reconhecendo a importância do solo 
para a vida. 
 
(EF03GE05) Identificar alimentos, minerais e outros 
produtos cultivados e extraídos da natureza, comparan-
do 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. 
(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. 
 
(EF03HI11) Identificar diferenças entre formas de 
trabalho realizadas na cidade e no campo, considerando 
também o uso da tecnologia nesses diferentes contex-
tos. 

Capítulo 11 –  

Nossas origens 
indígenas 

(C) Usos do solo 
 
 
 
 
(G) A cidade e o campo: 
aproximações e diferenças 
 
 
 
 
(G) Representações cartográfi-
cas 
 
 
 
 
 
(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 

(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. 
(EF03GE03) Reconhecer os diferentes modos de vida das 
populações tradicionais em distintos lugares. 
 
(EF03GE06) Identificar e interpretar imagens bidimensi-
onais e tridimensionais em diferentes tipos de represen-
tação cartográfica. 
(EF03GE07) Reconhecer e elaborar legendas com 
símbolos de diversos tipos de representações em 
diferentes escalas cartográficas. 
 
(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. 
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 Capítulo 12 – Nossas 
origens africanas 

(C) Produção de som 
 
 
 
(G) A cidade e o campo: 
aproximações e diferenças 
 
 
 
 
(G) Representações cartográfi-
cas 
 
 
 
 
 
(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 

(EF03CI01) Produzir diferentes sons a partir da vibração 
de variados objetos e identificar variáveis que influem 
nesse fenômeno.  
 
(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. 
 
(EF03GE06) Identificar e interpretar imagens bidimensi-
onais e tridimensionais em diferentes tipos de represen-
tação cartográfica. 
(EF03GE07) Reconhecer e elaborar legendas com 
símbolos de diversos tipos de representações em 
diferentes escalas cartográficas. 
 
(EF03HI01) Identificar os grupos populacionais que 
formam a cidade e o município, as relações estabeleci-
das 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. 
 
(EF03HI04) Identificar os patrimônios históricos e 
culturais de sua cidade e discutir as razões culturais, 
sociais e políticas para que assim sejam considerados 

 


