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Capítulo 13 –  
Consumimos 
recursos naturais 

(C) Propriedades físicas dos ma-
teriais 
(C) Ciclo hidrológico 
(C) Consumo consciente 
(C) Reciclagem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(G) Qualidade ambiental 
 
 
 
 
(G) Diferentes tipos de poluição 

(EF05CI01) Explorar fenômenos que evidenciem propri-
edades físicas dos materiais – como densidade, conduti-
bilidade térmica e elétrica, respostas a forças magnéti-
cas, solubilidade, respostas a forças mecânicas (dureza, 
elasticidade etc.) entre outras. 
(EF05CI02) Aplicar os conhecimentos sobre as mudan-
ças de estado físico da água para explicar o ciclo hidroló-
gico e analisar suas implicações na agricultura, no clima, 
na geração de energia, no provimento de água potável e 
no equilíbrio dos ecossistemas regionais (ou locais). 
(EF05CI03) Selecionar argumentos que justifiquem a im-
portância da manutenção do ciclo da água, a preserva-
ção dos solos, dos cursos de água e da qualidade do ar 
atmosférico. 
(EF05CI04) Identificar os principais usos da água e de 
outros materiais nas atividades cotidianas e discutir os 
possíveis problemas decorrentes desses usos. 
(EF05CI05) Construir propostas coletivas para um con-
sumo mais consciente, descarte adequado e ampliação 
de hábitos de reutilização e reciclagem de materiais 
consumidos na escola e/ou na vida cotidiana 
 
(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.). 
 
(EF05GE11) Identificar e descrever problemas ambien-
tais que ocorrem no entorno da escola e da residência 
(lixões, indústrias poluentes, destruição do patrimônio 
histórico etc.). 

Capítulo 14 –  
Energia e ambiente 

(C) Propriedades físicas dos ma-
teriais 
(C) Ciclo hidrológico 
(C) Consumo consciente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(G) Território, redes e urbaniza-
ção 
 
 
(G) Trabalho e inovação tecno-
lógica 
 
 
(G) Diferentes tipos de poluição 
 
 
 
 
(H) As tradições orais e a valori-
zação da memória 
(H) O surgimento da escrita e a 
noção de fonte para a transmis-
são de saberes, culturas e histó-
rias 

(EF05CI01) Explorar fenômenos que evidenciem propri-
edades físicas dos materiais – como densidade, conduti-
bilidade térmica e elétrica, respostas a forças magnéti-
cas, solubilidade, respostas a forças mecânicas (dureza, 
elasticidade etc.) entre outras. 
(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. 
(EF05CI04) Identificar os principais usos da água e de 
outros materiais nas atividades cotidianas e discutir os 
possíveis problemas decorrentes desses usos. 
 
(EF05GE03) Identificar as formas e funções das cidades 
e analisar as mudanças sociais, econômicas e ambientais 
provocadas pelo seu crescimento. 
 
(EF05GE07) Identificar os diferentes tipos de energia 
utilizadas na produção industrial, agrícola e extrativa e 
no cotidiano das populações. 
 
(EF05GE11) Identificar e descrever problemas ambien-
tais que ocorrem no entorno da escola e da residência 
(lixões, indústrias poluentes, destruição do patrimônio 
histórico etc.). 
 
(EF05HI06) Comparar o uso de diferentes linguagens no 
processo de comunicação e avaliar os significados soci-
ais, políticos e culturais atribuídos a elas. 
(EF05HI09) Comparar pontos de vista sobre temas que 
impactam a vida cotidiana no tempo presente, por meio 
do acesso a diferentes fontes, incluindo orais. 
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Capítulo 15 –  
A preservação da 
história e da cultura 

(G) Diferenças étnico-culturais e 
desigualdades sociais 
 
 
(G) Território, redes e urbaniza-
ção 
 
 
(G) Mapas e imagens de satélite 
 
 
 
(G) Gestão pública da qualidade 
de vida 
 
 
 
 
 
(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) As tradições orais e a valori-
zação da memória 
(H) O surgimento da escrita e a 
noção de fonte para transmis-
são de saberes, culturas e histó-
rias. 
 
(H) Os patrimônios materiais e 
imateriais da humanidade 

(EF05GE02) Identificar diferenças étnico-culturais e de-
sigualdades sociais entre grupos em diferentes territó-
rios. 
 
(EF05GE03) Identificar as formas e funções das cidades 
e analisar as mudanças sociais, econômicas e ambientais 
provocadas pelo seu crescimento. 
 
(EF05GE08) Analisar transformações de paisagens nas 
cidades, comparando sequência de fotografias, fotogra-
fias aéreas e imagens de satélite de épocas diferentes. 
 
(EF05GE12) Identificar órgãos do poder público e canais 
de participação social responsáveis por buscar soluções 
para a melhoria da qualidade de vida (em áreas como 
meio ambiente, mobilidade, moradia e direito à cidade), 
e discutir as propostas implementadas por esses órgãos 
que afetam a comunidade em que vive. 
 
(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. 
 
 
(EF05HI07) Identificar os processos de produção, hierar-
quização e difusão dos marcos de memória e discutir a 
presença e/ou a ausência de diferentes grupos que 
compõem a sociedade na nomeação desses marcos de 
memória. 
 
 
(EF05HI10) Inventariar os patrimônios materiais e ima-
teriais da humanidade e analisar mudanças e perma-
nências desses patrimônios ao longo do tempo. 

Capítulo 16 –  
Quem cuida do 
nosso ambiente? 

(C) Ciclo hidrológico 
 
 
 
 
(G) Gestão pública da qualidade 
de vida 
 
 
 
 
 
(H) Cidadania, diversidade cul-
tural e respeito às diferenças 
sociais, culturais e históricas 

(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. 
 
(EF05GE12) Identificar órgãos do poder público e canais 
de participação social responsáveis por buscar soluções 
para a melhoria da qualidade de vida (em áreas como 
meio ambiente, mobilidade, moradia e direito à cidade), 
e discutir as propostas implementadas por esses órgãos 
que afetam a comunidade em que vive. 
 
(EF05HI05) Associar o conceito de cidadania à conquista 
de direitos dos povos e das sociedades, compreen-
dendo-o como conquista histórica. 

 


