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Capítulo 4 –  
Chegar ao Brasil 

(G) Território e diversidade cul-
tural 
 
 
(G) Processos migratórios no 
Brasil 
 
(G) Preservação e degradação 
da natureza 
 
 
 
(H) A ação das pessoas e grupos 
sociais no tempo e no espaço: 
grandes transformações da his-
tória da humanidade (sedentari-
zação, agricultura, escrita, nave-
gações, indústria, entre outras) 
 
 
 
(H) A circulação de pessoas e as 
transformações no meio natural 
 
 
 
 
 
(H) O surgimento da espécie hu-
mana na África e sua expansão 
pelo mundo 
 
(H) Os processos migratórios 
para a formação do Brasil: os 
grupos indígenas, a presença 
portuguesa e a diáspora forçada 
dos africanos 
(H) Os processos migratórios do 
final do século XIX e início do 
século XX no Brasil 
(H) As dinâmicas internas de mi-
gração no Brasil, a partir dos 
anos 1960 

(EF04GE01) Selecionar, em seus lugares de vivência e em 
suas histórias familiares, componentes de culturas afro-
brasileiras, indígenas, mestiças e migrantes. 
 
(EF04GE02) Descrever processos migratórios e suas contri-
buições para a formação da sociedade brasileira. 
 
(EF04GE11) Identificar as características das paisagens na-
turais e antrópicas (relevo, cobertura vegetal, rios etc.) no 
ambiente em que vive, bem como a ação humana na pre-
servação ou degradação dessas áreas. 
 
(EF04HI01) Reconhecer a história como resultado da ação 
do ser humano, no tempo e no espaço, com base na identi-
ficação de mudanças ocorridas ao longo do tempo. 
(EF04HI02) Identificar mudanças ocorridas ao longo do 
tempo, com base nos grandes marcos da história da huma-
nidade, tais como o desenvolvimento da agricultura e do 
pastoreio e a criação da indústria, colocando em questão 
perspectivas evolucionistas. 
 
(EF04HI04) Identificar as relações entre os indivíduos e a 
natureza e discutir o significado do nomadismo e da fixa-
ção das primeiras comunidades humanas. 
(EF04HI05) Relacionar os processos de ocupação do campo 
a intervenções na natureza, avaliando os resultados dessas 
intervenções. 
 
(EF04HI09) Identificar as motivações dos processos migra-
tórios em diferentes tempos e espaços e avaliar o papel 
desempenhado pela migração nas regiões de destino. 
 
(EF04HI10) Analisar diferentes fluxos populacionais e suas 
contribuições para a formação da sociedade brasileira. 
(EF04HI11) Identificar, em seus lugares de vivência e em 
suas histórias familiares, elementos de distintas culturas 
(europeias, latino-americanas, afro-brasileiras, indígenas, 
ciganas, mestiças etc.), valorizando o que é próprio em 
cada uma delas e sua contribuição para a formação da cul-
tura local e brasileira. 
(EF04HI12) Analisar, na sociedade em que vive, a existência 
ou não de mudanças associadas à migração (interna e in-
ternacional). 

 

Capítulo 5 –  
Povos das 
Américas e  
da África 

(G) Instâncias do poder público 
e canais de participação social 
 
 
(G) Territórios étnico-culturais 
 
 
 
 
 

(EF04GE01) Selecionar, em seus lugares de vivência e em 
suas histórias familiares, componentes de culturas afro-
brasileiras, indígenas, mestiças e migrantes. 
 
(EF04GE06) Identificar e descrever territórios étnico-cultu-
rais existentes no Brasil, tais como terras indígenas e qui-
lombolas. 
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(H) A ação das pessoas e grupos 
sociais no tempo e no espaço: 
grandes transformações da his-
tória da humanidade (sedentari-
zação, agricultura, escrita, nave-
gações, indústria, entre outras) 
 
 
(H) Os processos migratórios 
para a formação do Brasil: os 
grupos indígenas, a presença 
portuguesa e a diáspora forçada 
dos africanos 
(H) Os processos migratórios do 
final do século XIX e início do 
século XX no Brasil 
(H) As dinâmicas internas de mi-
gração no Brasil, a partir dos 
anos 1960 

(EF04HI01) Reconhecer a história como resultado da ação 
do ser humano, no tempo e no espaço, com base na identi-
ficação de mudanças ocorridas ao longo do tempo. 
 
 
 
 
 
(EF04HI10) Analisar diferentes fluxos populacionais e suas 
contribuições para a formação da sociedade brasileira. 
(EF04HI11) Identificar, em seus lugares de vivência e em 
suas histórias familiares, elementos de distintas culturas 
(europeias, latino-americanas, afro-brasileiras, indígenas, 
ciganas, mestiças etc.), valorizando o que é próprio em 
cada uma delas e sua contribuição para a formação da cul-
tura local e brasileira. 

 

Capítulo 6 –  
Nos caminhos... 
muitos brasileiros 

(G) Território e diversidade cul-
tural 
 
 
(G) Processos migratórios no 
Brasil 
 
(H) A ação das pessoas e grupos 
sociais no tempo e no espaço: 
grandes transformações da his-
tória da humanidade (sedentari-
zação, agricultura, escrita, nave-
gações, indústria, entre outras) 
 
 
 
(H) A circulação de pessoas e as 
transformações no meio natural 
 
 
(H) A invenção do comércio e a 
circulação de produtos 
 
 
(H) As rotas terrestres, fluviais e 
marítimas e seus impactos para 
a formação de cidades e as 
transformações do meio natural 
 
(H) O surgimento da espécie hu-
mana na África e sua expansão 
pelo mundo 
 
(H) Os processos migratórios 
para a formação do Brasil: os 
grupos indígenas, a presença 

(EF04GE01) Selecionar, em seus lugares de vivência e em 
suas histórias familiares, componentes de culturas afro-
brasileiras, indígenas, mestiças e migrantes. 
 
(EF04GE02) Descrever processos migratórios e suas contri-
buições para a formação da sociedade brasileira. 
 
(EF04HI01) Reconhecer a história como resultado da ação 
do ser humano, no tempo e no espaço, com base na identi-
ficação de mudanças ocorridas ao longo do tempo. 
(EF04HI02) Identificar mudanças ocorridas ao longo do 
tempo, com base nos grandes marcos da história da huma-
nidade, tais como o desenvolvimento da agricultura e do 
pastoreio e a criação da indústria, colocando em questão 
perspectivas evolucionistas. 
 
(EF04HI05) Relacionar os processos de ocupação do campo 
a intervenções na natureza, avaliando os resultados dessas 
intervenções. 
 
(EF04HI06) Identificar as transformações ocorridas nos 
processos de deslocamento das pessoas e mercadorias, 
analisando as formas de adaptação ou marginalização. 
 
(EF04HI07) Identificar e descrever a importância dos cami-
nhos terrestres, fluviais e marítimos para a dinâmica da 
vida comercial. 
 
 
(EF04HI09) Identificar as motivações dos processos migra-
tórios em diferentes tempos e espaços e avaliar o papel 
desempenhado pela migração nas regiões de destino. 
 
(EF04HI10) Analisar diferentes fluxos populacionais e suas 
contribuições para a formação da sociedade brasileira. 
(EF04HI11) Identificar, em seus lugares de vivência e em 
suas histórias familiares, elementos de distintas culturas 
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portuguesa e a diáspora forçada 
dos africanos 
(H) Os processos migratórios do 
final do século XIX e início do 
século XX no Brasil 
(H) As dinâmicas internas de mi-
gração no Brasil, a partir dos 
anos 1960 

(europeias, latino-americanas, afro-brasileiras, indígenas, 
ciganas, mestiças etc.), valorizando o que é próprio em 
cada uma delas e sua contribuição para a formação da cul-
tura local e brasileira. 
(EF04HI12) Analisar, na sociedade em que vive, a existência 
ou não de mudanças associadas à migração (interna e in-
ternacional). 

 


