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Capítulo 1 –  
Construindo  
mapas 

(C) Pontos cardeais 
(C) Calendários, fenômenos 
cíclicos e cultura 
 
 
 
 
 
 
 
(G) Sistemas de orientação 
 
 
 
(G) Elementos constitutivos 
dos mapas 

(EF04CI09) Identificar os pontos cardeais, com base no regis-
tro de diferentes posições relativas do Sol e da sombra de 
uma vara (gnômon). 
(EF04CI10) Comparar e explicar as diferenças encontradas na 
indicação dos pontos cardeais resultante da observação das 
sombras de uma vara (gnômon) e por meio de uma bússola. 
(EF04CI11) Associar os movimentos cíclicos da Lua e da Terra 
a períodos de tempo regulares e ao uso desse conhecimento 
para a construção de calendários em diferentes culturas. 
 
(EF04GE09) Utilizar as direções cardeais na localização de 
componentes físicos e humanos nas paisagens rurais e urba-
nas. 
 
(EF04GE10) Comparar tipos variados de mapas, identificando 
suas características, elaboradores, finalidades, diferenças e 
semelhanças. 

Capítulo 2 –  
Organizando o  
espaço 

(G) Instâncias do poder pú-
blico e canais de participação 
social 
 
 
(G) Relação campo e cidade 
 
 
 
(G) Unidades político-adminis-
trativas do Brasil 
 
 
 
(G) Trabalho no campo e na 
cidade 
 
(G) Sistema de orientação 

(EF04GE03) Distinguir funções e papéis dos órgãos do poder 
público municipal e canais de participação social na gestão 
do Município, incluindo a Câmara de Vereadores e Conselhos 
Municipais. 
 
(EF04GE04) Reconhecer especificidades e analisar a interde-
pendência do campo e da cidade, considerando fluxos 
econômicos, de informações, de ideias e de pessoas. 
 
(EF04GE05) Distinguir unidades político-administrativas ofici-
ais nacionais (Distrito, Município, Unidade da Federação e 
grande região), suas fronteiras e sua hierarquia, localizando 
seus lugares de vivência. 
 
(EF04GE07) Comparar as características do trabalho no 
campo e na cidade. 
 
(EF04GE09) Utilizar as direções cardeais na localização de 
componentes físicos e humanos nas paisagens rurais e urba-
nas. 

Capítulo 3 –  
Diversidade  
regional 

(C) Cadeias alimentares sim-
ples 
(C) Microrganismos 
 
 
 
 
 
 
 
 
(G) Processos migratórios no 
Brasil 
 
(G) Unidades político-adminis-
trativas do Brasil 

(EF04CI04) Analisar e construir cadeias alimentares simples, 
reconhecendo a posição ocupada pelos seres vivos nessas ca-
deias e o papel do Sol como fonte primária de energia na 
produção de alimentos. 
(EF04CI05) Descrever e destacar semelhanças e diferenças 
entre o ciclo da matéria e o fluxo de energia entre os compo-
nentes vivos e não vivos de um ecossistema. 
(EF04CI06) Relacionar a participação de fungos e bactérias 
no processo de decomposição, reconhecendo a importância 
ambiental desse processo. 
 
(EF04GE02) Descrever processos migratórios e suas contri-
buições para a formação da sociedade brasileira. 
 
(EF04GE05) Distinguir unidades político-administrativas ofici-
ais nacionais (Distrito, Município, Unidade da Federação e 
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(G) Produção, circulação e 
consumo 
 
 
(G) Sistema de orientação 
 
 
 
(G) Elementos constitutivos 
dos mapas 
 
 
(G) Preservação e degradação 
da natureza 
 
 
 
(H) A circulação de pessoas e 
as transformações no meio 
natural 
 
(H) O surgimento da espécie 
humana na África e sua ex-
pansão pelo mundo 

grande região), suas fronteiras e sua hierarquia, localizando 
seus lugares de vivência. 
 
(EF04GE08) Descrever e discutir o processo de produção 
(transformação de matérias-primas), circulação e consumo 
de diferentes produtos. 
 
(EF04GE09) Utilizar as direções cardeais na localização de 
componentes físicos e humanos nas paisagens rurais e urba-
nas. 
 
(EF04GE10) Comparar tipos variados de mapas, identificando 
suas características, elaboradores, finalidades, diferenças e 
semelhanças. 
 
(EF04GE11) Identificar as características das paisagens natu-
rais e antrópicas (relevo, cobertura vegetal, rios etc.) no am-
biente em que vive, bem como a ação humana na preserva-
ção ou degradação dessas áreas. 
 
(EF04HI05) Relacionar os processos de ocupação do campo a 
intervenções na natureza, avaliando os resultados dessas in-
tervenções. 
 
(EF04HI09) Identificar as motivações dos processos migrató-
rios em diferentes tempos e espaços e avaliar o papel de-
sempenhado pela migração nas regiões de destino. 

 


