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Capítulo 1 –  
Entender e 
representar a Terra  

(C) Constelações e mapas celes-
tes 
(C) Movimento de rotação da 
Terra 
(C) Periodicidade das fases da 
Lua 

(EF05CI10) Identificar algumas constelações no céu, 
com o apoio de recursos, como mapas celestes e aplica-
tivos, entre outros, e os períodos do ano em que elas 
são visíveis no início da noite. 
(EF05CI11) Associar o movimento diário do Sol e demais 
estrelas no céu ao movimento de rotação da Terra. 
(EF05CI12) Concluir sobre a periodicidade das fases da 
Lua, com base na observação e no registro das formas 
aparentes da Lua no céu ao longo de, pelo menos, dois 
meses. 

Capítulo 2 –  
Representação 
e localização 
no espaço  

(C) Ciclo hidrológico 
(C) Consumo consciente 
 
 
(G) Trabalho e inovação tecno-
lógica  
 
(G) Qualidade ambiental 

(EF05CI04) Identificar os principais usos da água e de 
outros materiais nas atividades cotidianas e discutir os 
possíveis problemas decorrentes desses usos. 
 
(EF05GE06) Identificar e comparar transformações dos 
meios de transporte e de comunicação. 
 
(EF05GE10) Reconhecer e comparar atributos da quali-
dade ambiental e algumas formas de poluição dos cur-
sos de água e dos oceanos (esgotos, fluentes industriais, 
marés negras etc.). 

Capítulo 3 –  
O desenvolvimento 
do espaço urbano  

(C) Ciclo hidrológico 
 
 
 
 
(G) Território, redes e urbaniza-
ção 
 
 
 
 
 
(G) Mapas e imagens de satélite 

(EF05CI03) Selecionar argumentos que justifiquem a im-
portância da manutenção da cobertura vegetal para a 
manutenção do ciclo da água, a preservação dos solos, 
dos cursos de água e da qualidade do ar atmosférico. 
 
(EF05GE03) Identificar as formas e funções das cidades 
e analisar as mudanças sociais, econômicas e ambientais 
provocadas pelo seu crescimento. 
(EF05GE04) Reconhecer as características da cidade e 
analisar as interações entre a cidade e o campo e entre 
cidades na rede urbana. 
 
(EF05GE08) Analisar transformações de paisagens nas 
cidades, comparando sequência de fotografias, fotogra-
fias aéreas e imagens de satélite de épocas diferentes. 
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Capítulo 4 –  
A construção do 
espaço brasileiro 

(G) Dinâmica populacional 
 
 
 
 
(G) Diferenças étnico-culturais e 
desigualdades sociais 
 
 
(G) Território, redes e urbaniza-
ção 
 
 
(G) Trabalho e inovação tecno-
lógica 
 
 
(H) O que forma um povo?: da 
sedentarização aos primeiros 
povos. 
 
(H) Cidadania, diversidade cul-
tural e respeito às diferenças 
sociais, culturais e históricas 

(EF05GE01) Descrever e analisar dinâmicas populacio-
nais na Unidade da Federação em que vive, estabele-
cendo relações entre migrações e condições de infraes-
trutura. 
 
(EF05GE02) Identificar diferenças étnico-culturais e de-
sigualdades sociais entre grupos em diferentes territó-
rios. 
 
(EF05GE04) Reconhecer as características da cidade e 
analisar as interações entre a cidade e o campo e entre 
cidades na rede urbana. 
 
(EF05GE05) Identificar e comparar as mudanças dos ti-
pos de trabalho e desenvolvimento tecnológico na agro-
pecuária, na indústria, no comércio e nos serviços. 
 
(EF05HI01) Identificar os processos de formação das cul-
turas e dos povos, relacionando-os com o espaço geo-
gráfico ocupado. 
 
(EF05HI05) Associar o conceito de cidadania à conquista 
de direitos dos povos e das sociedades, compreen-
dendo-o como conquista histórica. 

 


