
 

 

Material Digital do Professor 

História – 3º ano 

2º bimestre – Quadro bimestral 

Referência no 
material didático 

Objetos de conhecimento  Habilidades 

Unidade 3 

O “Eu”, o “Outro” e os dife-
rentes grupos sociais e étni-
cos que compõem a cidade: 
os desafios sociais, culturais 
e ambientais da cidade em 
que se vive 

EF03HI01 Identificar os grupos populacionais que formam a cidade e 
o município, as relações estabelecidas entre eles e os eventos que 
marcam a formação da cidade, como fenômenos migratórios (vida ru-
ral/vida urbana), desmatamentos, estabelecimento de grandes em-
presas etc. 

EF03HI03 Identificar e comparar pontos de vista em relação a even-
tos significativos do local em que vive, aspectos relacionados a condi-
ções sociais e à presença de diferentes grupos sociais e culturais, com 
especial destaque para as culturas africanas, indígenas e de migran-
tes. 

A produção dos marcos da 
memória: formação cultural 
da população 

EF03HI07 Identificar semelhanças e diferenças existentes entre co-
munidades de sua cidade, e descrever o papel dos diferentes grupos 
sociais que as formam. 

Unidade 4 

O “Eu”, o “Outro” e os dife-
rentes grupos sociais e étni-
cos que compõem a cidade: 
os desafios sociais, culturais 
e ambientais da cidade em 
que se vive 

EF03HI01 Identificar os grupos populacionais que formam a cidade e 
o município, as relações estabelecidas entre eles e os eventos que 
marcam a formação da cidade, como fenômenos migratórios (vida ru-
ral/vida urbana), desmatamentos, estabelecimento de grandes em-
presas etc. 

EF03HI02 Selecionar, por meio da consulta de fontes de diferentes 
naturezas, e registrar acontecimentos ocorridos ao longo do tempo 
na cidade em que vive. 

Os patrimônios históricos e 
culturais da cidade em que 
se vive 

EF03HI04 Identificar os patrimônios históricos e culturais de sua ci-
dade e discutir as razões culturais, sociais e políticas para que assim 
sejam considerados.  

A cidade e seus espaços: es-
paços públicos e espaços do-
mésticos 

EF03HI09 Mapear os espaços públicos no lugar em que vive (ruas, 
praças, escolas, hospitais, prédios da Prefeitura e da Câmara de Vere-
adores etc.) e identificar suas funções. 

EF03HI10 Identificar as diferenças entre os espaços públicos e o es-
paço doméstico, compreendendo a importância dessa distinção.  

Unidade 5 

O “Eu”, o “Outro” e os dife-
rentes grupos sociais e étni-
cos que compõem a cidade: 
os desafios sociais, culturais 
e ambientais da cidade em 
que se vive 

EF03HI01 Identificar os grupos populacionais que formam a cidade e 
o município, as relações estabelecidas entre eles e os eventos que 
marcam a formação da cidade, como fenômenos migratórios (vida ru-
ral/vida urbana), desmatamentos, estabelecimento de grandes em-
presas etc. 

Os patrimônios históricos e 
culturais da cidade em que 
se vive 

EF03HI04 Identificar os patrimônios históricos e culturais de sua ci-
dade e discutir as razões culturais, sociais e políticas para que assim 
sejam considerados. 

A produção dos marcos da 
memória: formação cultural 
da população 

EF03HI07 Identificar semelhanças e diferenças existentes entre co-
munidades de sua cidade, e descrever o papel dos diferentes grupos 
sociais que as formam. 

 


