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Capítulo 5 –  
Da sedentarização 
aos primeiros povos 

(G) Diferenças étnico-culturais e 
desigualdades sociais 
 
 
(G) Trabalho e inovação tecno-
lógica 
 
 
(H) O que forma um povo?: da 
sedentarização aos primeiros 
povos 
 
(H) As formas de organização 
social e política: a noção de Es-
tado 
 
(H) O papel das religiões e da 
cultura para a formação dos po-
vos antigos 
 
(H) Cidadania, diversidade cul-
tural e respeito às diferenças 
sociais, culturais e históricas 

(EF05GE02) Identificar diferenças étnico-culturais e de-
sigualdades sociais entre grupos em diferentes territó-
rios. 
 
(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. 
 
(EF05HI02) Identificar os mecanismos de organização do 
poder político com vistas à compreensão da ideia de Es-
tado. 
 
(EF05HI03) Analisar o papel das culturas e das religiões 
na composição identitária dos povos antigos. 
 
 
(EF05HI04) Associar a noção de cidadania com os princí-
pios de respeito à diversidade e à pluralidade. 
(EF05HI05) Associar o conceito de cidadania à conquista 
de direito dos povos e das sociedades, compreendendo-
o como conquista histórica. 

Capítulo 6 –  
O povo brasileiro 

(G) Dinâmica Populacional 
 
 
 
 
(G) Diferenças étnico-culturais e 
desigualdades sociais 
 
 
(H) O que forma um povo?: da 
sedentarização aos primeiros 
povos 
 
(H) O papel das religiões e da 
cultura para a formação dos po-
vos antigos 
 
(H) Cidadania, diversidade cul-
tural e respeito às diferenças 
sociais, culturais e históricas 

(EF05GE01) Descrever e analisar dinâmicas populacio-
nais na Unidade de 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. 
 
(EF05HI01) Identificar os processos de formação das cul-
turas e dos povos, relacionando-os com o espaço geo-
gráfico ocupado. 
 
(EF05HI03) Analisar o papel das culturas e das religiões 
na composição identitária dos povos antigos. 
 
 
(EF05HI04) Associar a noção de cidadania com os princí-
pios de respeito à diversidade e à pluralidade. 
(EF05HI05) Associar o conceito de cidadania à conquista 
de direitos dos povos e das sociedades, compreen-
dendo-o como conquita histórica. 
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Capítulo 7 –  
Lutar pela cidadania 

(G) Diferenças étnico-culturais e 
desigualdades sociais 
 
 
(H) As formas de organização 
social e política: a noção de Es-
tado 
 
(H) Cidadania, diversidade cul-
tural e respeito às diferenças 
sociais, culturais e históricas 

(EF05GE02) Identificar diferenças étnico-culturais e de-
sigualdades sociais entre grupos em diferentes territó-
rios. 
 
(EF05HI02) Identificar os mecanismos de organização do 
poder político com vistas à compreensão da ideia de Es-
tado. 
 
(EF05HI04) Associar a noção de cidadania com os princí-
pios de respeito à diversidade e à pluralidade. 
(EF05HI05) Associar o conceito de cidadania à conquista 
de direitos dos povos e das sociedades, compreen-
dendo-o como conquista histórica. 

Capítulo 8 –  
Conheça (e respeite) 
seu corpo 

(C) Instrumentos óticos 
 
 
 
 
 
(G) Mapas e imagens de satélite 
 
 
 
(H) Cidadania, diversidade cul-
tural e respeito às diferenças 
sociais, culturais e históricas 

(EF05CI13) Projetar e construir dispositivos para obser-
vação à distância (luneta, periscópio etc.), para observa-
ção ampliada de objetos (lupas, microscópios) ou para 
registro de imagens (máquinas fotográficas) e discutir 
usos sociais desses dispositivos. 
 
(EF05GE08) Analisar transformações de paisagens nas 
cidades, comparando sequência de fotografias, fotogra-
fias aéreas e imagens de satélite de épocas diferentes. 
 
(EF05HI04) Associar a noção de cidadania com os princí-
pios de respeito à diversidade e à pluralidade. 

 


