CURRÍCULO DA REDE ESTADUAL PARANAENSE

–

GEOGRAFIA

–

ENSINO FUNDAMENTAL

Currículo da Rede Estadual Paranaense

Em 2018, o Paraná, por meio do Programa de Implementação da BNCC, definiu os direitos e os objetivos de aprendizagens para os estudantes da Educação
Infantil e do Ensino Fundamental, produzindo o Referencial Curricular do Paraná: princípios, direitos e orientações.
Em 2019, na sequência da implementação, apresenta o Currículo da Rede Estadual Paranaense, documento que fornece subsídios às escolas para revisão de
seus currículos e aos professores na elaboração de seus planejamentos. O documento traz sugestões de conteúdos para cada componente curricular, em cada
ano, indicando também possibilidades de distribuição na periodização do ano letivo.
Os conteúdos sugeridos expressam os conhecimentos para atingir os objetivos de aprendizagens indicados no Referencial. Decorrem, portanto, dos
organizadores curriculares presentes em cada componente curricular, chegando à especificidade da aula.
São também uma maneira de trazer para o âmbito da docência possibilidades de encaminhamentos que levam ao desenvolvimento das competências gerais
da Educação Básica. Embora essas perpassem todas as atividades da escola, são os conteúdos e a forma como são trabalhados que traçam uma linha sequente
e gradativa para que os estudantes adquiram conhecimento e repertório cultural, desenvolvam o pensamento científico, crítico e criativo, a comunicação, a
cultura digital, a argumentação, compreendam as relações entre trabalho e projeto de vida e aprimorem o autoconhecimento, o autocuidado, a empatia e a
cooperação, tornando-se cidadãos responsáveis capazes de atuar na sociedade.
Assim, apresentamos os quadros curriculares acrescidos de colunas com as sugestões de conteúdos e de divisão por períodos trimestrais, com o intuito de
subsidiar o trabalho dos professores e também a elaboração das Propostas Pedagógicas Curriculares.
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GEOGRAFIA
UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

–

CÓDIGOS

O sujeito e o
Situações de convívio PR.EF01GE04.a.1.1
seu lugar no
em diferentes lugares.
mundo

PR.EF01GE08.a.1.2

Formas
de
representação
Pontos de referência
e pensamento
espacial

PR.EF01GE09.a.1.3

O sujeito e o O modo de vida das
seu lugar no crianças em diferentes PR.EF01GE01.a.1.4
mundo
lugares.

1.º ANO

–

ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

CONTEÚDO(S)

Discutir e elaborar, coletivamente, regras de convívio
Regras de convívio e
em diferentes espaços (sala de aula, escola etc.),
sua importância em
reconhecendo a importância das práticas e atitudes
diferentes espaços;
cooperativas e responsáveis com o meio em que vive.
Mapas mentais e
Criar mapas mentais e desenhos com base em
diferentes formas de
itinerários, contos literários, histórias inventadas, jogos
representação
e brincadeiras.
espacial.
Mapas simples;
Elaborar e utilizar mapas simples, desenhos e trajetos
para localizar elementos do local de vivência,
considerando referenciais espaciais (frente e atrás,
esquerda e direita, em cima e embaixo, dentro e fora) e
tendo o corpo como referência.

TRIMESTRE

1º

Trajeto;
Referenciais
de
lateralidade,
localização em sala de
aula, orientação e
distância.
Espaços de moradia e
vivência;

Descrever características observadas de seus lugares de Ambiente rural e
vivência (moradia, escola etc.) e identificar semelhanças urbano (campo e
e diferenças entre esses lugares, dando enfoque aos cidade);
atributos e funções dos diferentes locais.
Cômodos dos espaços
de vivência e moradia
e suas utilidades.
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2º

GEOGRAFIA
UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

–

CÓDIGOS

O sujeito e o O modo de vida das
seu lugar no crianças em diferentes PR.EF01GE02.a.1.5
mundo
lugares.

Mundo
trabalho

Conexões
escalas

Natureza,
Ambientes
qualidade
vida

do

Diferentes tipos de
trabalho existentes no PR.EF01GE06.s.1.6
seu dia a dia.

e Ciclos naturais e 7a vida
PR.EF01GE05.a.1.7
cotidiana.

e Condições de vida nos
PR.EF01GE10.a.1.8
de lugares de vivência.

1.º ANO

–

ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

CONTEÚDO(S)

Identificar semelhanças e diferenças entre jogos e
Jogos e Brincadeiras
brincadeiras de diferentes épocas e lugares, utilizandode diferentes épocas e
se de pesquisas no ambiente familiar, na comunidade e
lugares.
no desenvolvimento dos jogos e brincadeiras.
Diferentes formas de
moradias e os tipos de
materiais utilizados
Descrever e comparar diferentes tipos de moradia ou para sua construção;
objetos de uso cotidiano (brinquedos, roupas,
mobiliários), considerando técnicas e materiais Materiais utilizados
utilizados em sua produção.
para produção de
mobiliários,
brinquedos e objetos
de uso cotidiano.
Observar e descrever ritmos naturais (dia e noite, Relação entre os ritmos
variação de temperatura e umidade etc.) em diferentes da natureza e os
escalas espaciais e temporais, comparando a sua ambientes de vivência
realidade com outras, por meio da observação e (estações do ano, dia e
compreensão da paisagem nos distintos espaços de noite, temperatura e
umidade).
vivência (escola, bairro, casa entre outros).
Comportamento das
pessoas e lugares
Descrever características de seus lugares de vivência diante
das
relacionadas aos ritmos da natureza (chuva, vento, calor manifestações
etc.), e as mudanças que estes acarretam no estilo de naturais;
vida das pessoas e na paisagem.
Relação
climamoradia-brincadeiras.

TRIMESTRE

2º
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2º

GEOGRAFIA
UNIDADE
TEMÁTICA
Natureza,
Ambientes
qualidade
vida

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

–

CÓDIGOS

e Condições de vida nos
PR.EF01GE11.s.1.9
de lugares de vivência.

1.º ANO

–

ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

CONTEÚDO(S)

TRIMESTRE

Hábitos alimentares e
Associar mudanças de vestuário e hábitos alimentares
de
vestuário
da
em sua comunidade ao longo do ano, decorrentes da
comunidade ao longo
variação de temperatura e umidade no ambiente.
do ano.

2º

Espaço público de uso
Identificar e relatar semelhanças e diferenças de usos coletivo
e
seus
O sujeito e o
Situações de convívio
do espaço público (praças, parques, complexos diferentes usos.
seu lugar no
PR.EF01GE03.a.1.10
em diferentes lugares.
esportivos) para o lazer e diferentes manifestações
mundo
sociais, artísticas, culturais e desportivas.
Regras de convivência
no trânsito.

Mundo
trabalho

Diferentes tipos de
do moradia e objetos
construídos
pelo
homem.

Descrever atividades de trabalho relacionadas com o dia
a dia da sua comunidade e seu grupo familiar, O trabalho
PR.EF01GE07.a.1.11
compreendendo a importância do trabalho para o profissões.
homem e a sociedade.

PR.EF01GE.n.1.12

e

as

Observar e identificar o papel do trabalho na
organização do espaço escolar, relatando as atividades
O trabalho na escola.
de trabalho existentes na escola (limpeza, segurança,
ensino, gestão).
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3º

GEOGRAFIA

UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

–

CÓDIGOS

PR.EF02GE08.a.2.1

Formas
de
Localização, orientação
representação
e
representação PR.EF02GE09.a.2.2
e pensamento
espacial.
espacial

PR.EF02GE10.s.2.3

PR.EF02GE.n.2.4

2.º ANO

–

ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

CONTEÚDO(S)

Formas
de
representação
espacial dos espaços
de
vivência
Identificar e elaborar diferentes formas de
(desenhos,
mapas
representação (desenhos, mapas mentais, maquetes)
mentais, maquetes);
para representar componentes da paisagem (elementos
naturais e culturais) dos lugares de vivência.
Elementos naturais e
culturais da paisagem
dos
lugares
de
vivência.
Projeção horizontal,
Identificar objetos e lugares de vivência (escola e vertical e oblíqua na
moradia) em imagens aéreas e mapas (visão vertical) e observação
e
fotografias (visão oblíqua), comparando as diferentes representação de um
visões e representações de um mesmo objeto.
lugar de vivência ou
objeto.
Percepção espacial:
Aplicar princípios de localização e posição de objetos pontos de referência,
(referenciais espaciais, como frente e atrás, esquerda e localização,
direita, em cima e embaixo, dentro e fora) por meio de organização
e
representações espaciais da sala de aula e da escola.
representação
espacial.
Compreensão
da
Localizar a escola, bem como saber seu endereço, localização de sua
pontos de referência próximos, a fim de o estudante escola, seu endereço
conhecer o espaço onde está localizado.
e
pontos
de
referência.

TRIMESTRE

1º
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GEOGRAFIA

UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Mundo
trabalho

CÓDIGOS

2.º ANO

–

ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

CONTEÚDO(S)

PR.EF02GE01.a.2.5

O bairro: formação
Descrever a história das migrações no bairro ou
migratória
e
comunidade em que vive, reconhecendo os grupos
organização dentro
migratórios que contribuíram para essa organização.
do município.

PR.EF02GE02.s.2.6

Comparar costumes e tradições de diferentes
Costumes, tradições e
populações inseridas no bairro ou comunidade em que
diversidade
da
vive, reconhecendo a importância do respeito às
população do bairro.
diferenças.

Experiências
da
comunidade no tempo PR.EF02GE04.a.2.7
e no espaço.

Reconhecer semelhanças e diferenças nos hábitos, nas
Modo de vida das
relações com a natureza e no modo de viver de pessoas
pessoas em diferentes
em diferentes lugares, comparando as particularidades,
lugares.
tendo em vista a relação sociedade-natureza.

Mudanças
permanências

Mudanças
das
Analisar mudanças e permanências, comparando
paisagens de um
imagens de um mesmo lugar em diferentes tempos,
mesmo lugar em
identificando os fatores que contribuíram para essas
diferentes
tempos
mudanças.
(bairro – cidade).

Convivência
O sujeito e seu interações
lugar no mundo pessoas
comunidade.

Conexões
escalas

–

e
entre
na

e
e

PR.EF02GE05.a.2.8

Tipos de trabalho em
do
lugares
e
tempos (PR.EF02GE06.a.2.9
diferentes.

Relacionar o dia e a noite a diferentes tipos de
atividades sociais (horário escolar, comercial, sono etc.), Atividades cotidianas
identificando as atividades cotidianas, realizadas em do dia e da noite.
cada um desses períodos.

TRIMESTRE

2º

10

GEOGRAFIA

UNIDADE
TEMÁTICA

Natureza,
ambientes
qualidade
vida

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

–

CÓDIGOS

2.º ANO

–

ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

CONTEÚDO(S)

TRIMESTRE

Os usos dos recursos
(PR.EF02GE11.a.2.1
naturais: solo e água no
0)
campo e na cidade.

Relação cotidiana do
homem em seus
Reconhecer a importância do solo e da água para a vida, espaços de vivência
identificando seus diferentes usos (plantação e extração com a natureza;
de materiais, entre outras possibilidades) e os impactos
desses usos no cotidiano da cidade e do campo e as Responsabilidade
ações de conservação e preservação desses recursos no social
para
espaço vivenciado pela criança.
preservação
e
conservação
dos
recursos naturais.

Qualidade ambiental
PR.EF02GE.n.2.11
dos lugares de vivência.

Observar a qualidade dos ambientes nos espaços de
vivência, avaliando o estado em que se encontram as
ruas e calçadas, estado de conservação, manutenção e Condições
dos
limpeza na escola e seus arredores, entre outros, espaços de vivência.
apontando possíveis soluções para os problemas
identificados.

e
de

Meios
Comunicação;
Comparar diferentes meios de transporte e de
Riscos e cuidados nos
comunicação, indicando o seu papel na conexão entre
O sujeito e seu
meios de transporte e PR.EF02GE03.a.2.12 lugares, reconhecendo como esses meios interferem
lugar no mundo
de comunicação.
nesses processos, e discutir os riscos para a vida e para
o ambiente e seu uso responsável.

de

Meios de Transporte;
Uso responsável dos
meios
de
comunicação
e
transporte;
Regras de trânsito.
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3º

GEOGRAFIA

UNIDADE
TEMÁTICA

Mundo
trabalho

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

CÓDIGOS

–

2.º ANO

–

ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

CONTEÚDO(S)

Atividades extrativas
que dão origem a
Descrever as atividades extrativas (minerais, produtos do nosso
Tipos de trabalho em
agropecuárias e industriais), de diferentes lugares, cotidiano;
do
lugares
e
tempos PR.EF02GE07.a.2.13 identificando as origens de produtos do cotidiano e os
diferentes.
impactos ambientais oriundos dessas produções e Problemas ambientais
extrações.
causados
pela
produção industrial e
extração.

TRIMESTRE

3º
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GEOGRAFIA

UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Formas
de
representação Representações
e pensamento cartográficas.
espacial

–

CÓDIGOS

3.º ANO

–

ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

CONTEÚDO(S)

TRIMESTRE

PR.EF03GE07.a.3.1

Reconhecer e elaborar legendas com símbolos de
Desenvolver ao
Leitura cartográfica
diversos tipos de representações em diferentes escalas
(legendas, símbolos longo de todo o
cartográficas, compreendendo a importância dos
ano letivo.
e noção de escala).
símbolos para a leitura cartográfica.

PR.EF03GE01.a.3.2

Município: limites,
diversidade social e
Identificar e comparar aspectos culturais dos grupos cultural no campo e
sociais de seus lugares de vivência, seja na cidade, seja na cidade;
no campo.
O
trânsito
no
município.

A cidade e o campo:
O sujeito e seu
aproximações
e PR.EF03GE02.a.3.3
lugar no mundo
diferenças.

PR.EF03GE03.a.3.4

Identificar, em seus lugares de vivência, marcas de
contribuição cultural e econômica de grupos de
diferentes origens, reconhecendo a importância que os
diferentes grupos têm para a formação sócio-culturaleconômica da região.

Contribuição
cultural
dos
diferentes grupos
sociais nos lugares
de vivência (BairroMunicípio-Região).

Povos
e
Reconhecer os diferentes modos de vida (hábitos
comunidades
alimentares, moradias, aspectos culturais, tradições e
tradicionais
que
costumes) de povos e comunidades tradicionais em
vivem no Brasil e
distintos lugares.
seus modos de vida.
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1º

GEOGRAFIA

UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

–

CÓDIGOS

PR.EF03GE04.a.3.5

Conexões
escalas

Mundo
trabalho

e

Paisagens naturais e
antrópicas
em
transformação.

do Matéria-prima
indústria.

e

3.º ANO

–

ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

CONTEÚDO(S)

Paisagem Natural e
Antrópica
Explicar como os processos naturais e históricos atuam (modificada);
na produção e na mudança das paisagens naturais e
antrópicas nos seus lugares de vivência, comparando-os Componentes que
a outros lugares, observando os componentes que atuam
nos
atuam nos processos de modificação das paisagens.
processos
de
modificação
das
paisagens.

TRIMESTRE

2º

Mudanças
e
transformações das
Paisagens
dos
lugares de vivência,
a
partir
das
atividades
socioeconômicas.

PR.EF03GE.n.3.6

Perceber as transformações ocorridas no seu espaço de
vivência, a partir das atividades socioeconômicas,
observando suas repercussões no ambiente, no modo
de vida das pessoas e na forma das construções
presentes no espaço.

PR.EF03GE05.a.3.7

Produtos cultivados
e
extraídos
da
Identificar alimentos, minerais e outros produtos natureza;
cultivados e extraídos da natureza, comparando as Matéria-prima
e
atividades de trabalho em diferentes lugares (campo e indústria;
cidade), a fim de reconhecer a importância dessas
atividades para a indústria.
Relação campo e
cidade no trabalho e
na indústria.
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2º

GEOGRAFIA

UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Formas
de
representação Representações
e pensamento cartográficas.
espacial

–

CÓDIGOS

PR.EF03GE06.a.3.8

3.º ANO

–

ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
Identificar e interpretar imagens bidimensionais e
tridimensionais em diferentes tipos de representação
cartográfica, destacando a passagem da realidade
concreta do espaço em que se vive, para a
representação sob a forma de mapas e outros recursos
cartográficos, tais como: maquetes, croquis, plantas,
fotografias aéreas, entre outros.

CONTEÚDO(S)
Formas
representação
cartográfica:
imagens
bidimensionais
tridimensionais
município;

TRIMESTRE
de

e
do

2º

Pontos Cardeais.

Natureza,
ambientes
qualidade
vida

Natureza,
ambientes
qualidade
vida

e Produção, circulação
PR.EF03GE08.s.3.9
de e consumo.

Relacionar a produção de lixo doméstico ou da escola
aos problemas causados pelo consumo excessivo e
construir propostas para o consumo consciente,
considerando a ampliação de hábitos de redução, reuso
e reciclagem/descarte de materiais consumidos em
casa, na escola e/ou no entorno.

Produção
consumo;

e

Produção de lixo;
Redução, reciclagem
e reuso para lixos e
resíduos.
Uso dos recursos
naturais
nas
atividades
cotidianas;

e Impactos
das
PR.EF03GE09.s.3.10
de atividades humanas.
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Investigar os usos dos recursos naturais, com destaque
para os usos da água em atividades cotidianas
Problemas
(alimentação, higiene, cultivo de plantas etc.), e discutir
ambientais
os problemas ambientais provocados por esses usos.
causados pelo uso
dos
recursos
naturais.

3º

GEOGRAFIA

UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

–

CÓDIGOS

PR.EF03GE10.s.3.11

Natureza,
ambientes
qualidade
vida

3.º ANO

–

ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

CONTEÚDO(S)

TRIMESTRE

Consumo consciente
Identificar os cuidados necessários para utilização da da
água
na
água na agricultura e na geração de energia de modo a agricultura, pecuária
garantir a manutenção do provimento de água potável. e produção de
energia.

e Impactos
das
de atividades humanas.

3º

PR.EF03GE11.s.3.12

Alterações
ambientais
no
Comparar impactos das atividades econômicas urbanas
campo e na cidade
e rurais sobre o ambiente físico natural, assim como os
causadas
pelas
riscos provenientes do uso de ferramentas e máquinas.
atividades
econômicas.
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GEOGRAFIA

UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Elementos
constitutivos
mapas.

CÓDIGOS

dos PR.EF04GE10.a.4.1

Formas
de
representação
e pensamento
espacial
Sistema
orientação

Conexões
escalas

e

–

de

PR.EF04GE09.s.4.2

Unidades políticoadministrativas do PR.EF04GE05.s.4.3
Brasil.

4.º ANO

–

ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

CONTEÚDO(S)

TRIMESTRE

Elementos de um
Comparar tipos variados de mapas, dentre eles: mapa;
Desenvolver ao
econômicos, políticos, demográfico, históricos e físicos,
longo
de todo o
bem como os elementos que compõem o mapa, Tipos de mapas;
ano letivo.
identificando suas características, elaboradores,
finalidades, diferenças e semelhanças.
Leitura e análise de
mapas temáticos.
Pontos cardeais e
colaterais;
Orientação espacial:
localização
de
Utilizar as direções cardeais na localização de
elementos vizinhos
componentes físicos e humanos nas paisagens rurais e
ao município e ao
urbanas.
estado
e
compreensão destes
locais inseridos no
país e no mundo.
Organização
hierárquica
das
Unidades PolíticoDistinguir unidades político-administrativas oficiais administrativas
nacionais (Distrito, Município, Unidade da Federação e oficiais nacionais e
grande região), suas fronteiras e sua hierarquia, suas
fronteiras,
localizando seus lugares de vivência.
(Distrito, Município,
Unidade
da
Federação e grande
região);
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1º

GEOGRAFIA

UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

CÓDIGOS

Território
e
PR.EF04GE01.s.4.4
diversidade cultural.
O sujeito e seu
lugar no mundo

Processos
migratórios no Brasil PR.EF04GE02.c.4.5
e no Paraná.

Conexões
escalas

e Territórios
culturais

étnico-

PR.EF04GE06.c.4.6

–

4.º ANO

–

ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Selecionar, em seus lugares de vivência e em suas
histórias familiares e/ou da comunidade, elementos de
distintas culturas (indígenas, afro-brasileiras, de outras
regiões do país, latino-americanas, europeias, asiáticas
etc.), valorizando o que é próprio em cada uma delas e
sua contribuição para a formação da cultura local,
regional e brasileira.

Descrever processos migratórios e suas contribuições
para a formação da sociedade brasileira, levantando as
origens dos principais grupos da formação populacional
do Brasil, relacionados aos fluxos migratórios, dando
ênfase à formação do Paraná.
Identificar e descrever territórios étnico-culturais
existentes no Paraná e Brasil, tais como terras
indígenas, faxinalenses, caiçaras, povos das ilhas
paranaenses e de comunidades remanescentes de
quilombos, reconhecendo a legitimidade da
demarcação desses territórios, compreendendo os
processos geográficos, históricos e culturais destas
formações.

CONTEÚDO(S)
Características de
diferentes culturas,
suas influências e
contribuição
na
formação da cultura
local, regional e
brasileira.
(indígenas,
afrobrasileiras, de outras
regiões do país,
latino-americanas,
europeias, asiáticas
etc.);
Fluxos migratórios e
a
formação
populacional
e
cultural do Brasil,
dando ênfase à
formação do Paraná.
Territórios étnicoculturais no Paraná e
no Brasil (terras
indígenas,
faxinalenses,
caiçaras, povos das
ilhas paranaenses e
de
comunidades
remanescentes de
quilombos).

TRIMESTRE

1º
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2º

GEOGRAFIA

UNIDADE
TEMÁTICA

Mundo
trabalho

Conexões
escalas

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

–

CÓDIGOS

do Trabalho no campo
PR.EF04GE07.a.4.7
e na cidade.

e Relação campo e
PR.EF04GE04.a.4.8
cidade.

4.º ANO

–

ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

CONTEÚDO(S)

Comparar as características do trabalho no campo e na
O
trabalho
no
cidade, considerando as diferenças, semelhanças e
campo e na cidade.
interdependência entre eles.

Reconhecer
especificidades
e
analisar
a
interdependência do campo e da cidade, considerando
fluxos econômicos, de informações, de ideias e de
pessoas, identificando as características da produção e
fluxos de matérias- primas e produtos.

Interdependência
entre o campo e a
cidade
(considerando
fluxos econômicos,
de informações, de
ideias e de pessoas);
Matéria-prima
produtos;

Mundo
trabalho

do Produção, circulação
PR.EF04GE08.a.4.9
e consumo.

TRIMESTRE

e

Descrever e discutir o processo de produção
(transformação de matérias-primas), circulação e Produção, circulação
consumo de diferentes produtos, reconhecendo os e
consumo
de
passos para essa transformação (o papel das fábricas, produtos.
indústrias, a produção em geral).

19
2º

GEOGRAFIA

UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

CÓDIGOS

PR.EF04GE11.a..10

Natureza,
ambientes
qualidade
vida

Conservação
e
degradação
de
natureza.

e
da

–

4.º ANO

–

ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

CONTEÚDO(S)

TRIMESTRE

Características da
paisagem do Paraná
e do Brasil: relevo,
vegetação, clima e
Identificar as características das paisagens naturais e hidrografia, etc;
antrópicas (clima, relevo, cobertura vegetal, rios etc.) no
ambiente em que vive, bem como a ação humana na Transformações da
conservação ou degradação dessas áreas.
paisagem
do
município, Paraná e
Brasil,
causadas
pela
ação
do
homem.
3º

Principais paisagens
do mundo;

PR.EF04GE.n.4.11

Estabelecer relações de semelhanças e diferenças entre Semelhanças
e
as paisagens do município e do Paraná com as paisagens diferenças entre as
de outros lugares.
paisagens
do
município e Paraná
com as paisagens de
outros lugares.

20

GEOGRAFIA

UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

–

CÓDIGOS

4.º ANO

–

ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

CONTEÚDO(S)

TRIMESTRE

Poder
executivo,
legislativo
e
judiciário;

Instâncias do poder
O sujeito e seu
público e canais de (PR.EF04GE03.s.4.12
lugar no mundo
participação social.

Órgãos do poder
Distinguir funções e papéis dos órgãos do poder público público municipal;
municipal e canais de participação social na gestão do
Município, incluindo a Câmara de Vereadores e Canais
de
Conselhos Municipais.
participação social
no município;
Trânsito
seguro,
direito e dever de
todos.

21

GEOGRAFIA

UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

CÓDIGOS

–

5.º ANO

–

ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

CONTEÚDO(S)
Urbanização
crescimento
populacional
Paraná.

Dinâmica
populacional

PR.EF05GE01.s.5.1

TRIMESTRE
e
do

Descrever e analisar dinâmicas populacionais na
Unidade da Federação em que vive, estabelecendo Dinâmicas
relações entre migrações e condições de infraestrutura. populacionais
paranaenses
no
contexto do Brasil e
da América do Sul.
Unidades Políticoadministrativas da
Federação Brasileira
(Estados);

O sujeito e seu
lugar
no
mundo
A divisão política
administrativa
do PR.EF05GE.n.5.2
Brasil.

Identificar as unidades político administrativas da
Federação Brasileira (Estados), para compreender a Regiões do Brasil:
(população, clima,
formação das cinco regiões da Federação.
vegetação, relevo e
hidrografia);

Diferenças étnicoraciais e étnicoculturais
e PR.EF05GE02.a.5.3
desigualdades
sociais.

Identificar diferenças étnico-raciais e étnico-culturais e
desigualdades sociais entre grupos em diferentes
territórios, observando as
condições de saúde,
educação, produção e acesso a bens e serviços, entre as
diferentes comunidades.

O Brasil no mundo;
Diferenças étnicoraciais,
étnicoculturais
e
as
desigualdades
sociais.

1º

22

GEOGRAFIA

UNIDADE
TEMÁTICA

Conexões
escalas

Conexões
escalas

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

CÓDIGOS

–

5.º ANO

–

ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

CONTEÚDO(S)

e Território, redes e
PR.EF05GE03.a.5.4
urbanização.

Identificar as formas e funções das cidades e analisar as
Funções urbanas das
mudanças sociais, econômicas e ambientais provocadas
cidades;
pelo seu crescimento, a partir de atividades realizadas
por essas formações urbanas, como as políticas
Expansão urbana.
administrativas, turísticas, portuárias, industriais, etc.

e Território, redes e
PR.EF05GE04.a.5.5
urbanização.

Redes urbanas: seu
papel
entre
as
cidades
e
nas
interações urbanas
entre campo e
cidade.

Reconhecer as características da cidade e analisar as
interações entre a cidade e o campo e entre cidades na
rede urbana, compreendendo a interdependência que
existe entre diferentes cidades (próximas ou distantes)
e a distribuição da oferta de bens e serviços.

TRIMESTRE

2º

23

GEOGRAFIA

UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

CÓDIGOS

Formas
de
representação Mapas e imagens de
PR.EF05GE08.a.5.6
e pensamento satélite.
espacial

–

5.º ANO

–

ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

CONTEÚDO(S)

TRIMESTRE

Analisar transformações de paisagens nas cidades,
comparando sequência de fotografias, fotografias
aéreas e imagens de satélite de épocas diferentes,
destacando semelhanças e diferenças em relação a
ritmos das mudanças.

Observação
das
transformações das
paisagens urbanas a
partir de sequência
de
fotografias,
fotografias aéreas e
imagens de satélite
de
épocas
diferentes;
Coordenadas
Geográficas, (linhas
imaginárias:
paralelos,
meridianos,
trópicos, linha do
equador);
Continentes e suas
principais
características;
Os oceanos.

2º

24

GEOGRAFIA

UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

5.º ANO

–

ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

CONTEÚDO(S)

TRIMESTRE

Formas
de
Representação das
representação
cidades e do espaço PR.EF05GE09.a.5.7
e pensamento
urbano.
espacial

Estabelecer conexões e hierarquias entre diferentes
cidades, utilizando mapas temáticos e representações
gráficas, como mapas, croquis, plantas, imagens de
satélites, fotografias aéreas, desenvolvendo noções e
conceitos básicos de cartografia, para a identificação de
dados naturais e socioeconômicos.

Conexões
hierárquicas entre
as cidades;
Conceitos básicos de
cartografia,
aplicação e uso de
mapas temáticos e
representações
gráficas,
como
mapas,
croquis,
plantas, imagens de
satélites, fotografias
aéreas.

2º

PR.EF05GE05.a.5.8

Identificar e comparar as mudanças dos tipos de
trabalho e desenvolvimento tecnológico na
agropecuária, na indústria, no comércio e nos serviços,
fazendo uma relação entre o antes e o depois do
desenvolvimento das tecnologias e a sua importância
nos diferentes setores da economia.

Transformações e
desenvolvimento
tecnológico
no
trabalho.

Identificar e comparar transformações dos meios de
transporte e de comunicação, assim como o papel das
redes de transportes e comunicação para a integração
entre cidades e o campo com vários lugares do mundo.

Inovações
tecnológicas
nos
meios de transporte
e comunicação;
Redes
de
transportes
e
comunicação;

Mundo
trabalho

CÓDIGOS

–

do Trabalho e inovação
tecnológica.
PR.EF05GE06.a.5.9

25

GEOGRAFIA

UNIDADE
TEMÁTICA

Mundo
trabalho

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

–

CÓDIGOS

5.º ANO

–

ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

CONTEÚDO(S)

do Trabalho e inovação
PR.EF05GE07.c.5.10
tecnológica.

Fontes de energia na
Identificar os diferentes tipos de energia utilizados na
produção industrial,
produção industrial, agrícola e extrativa e no cotidiano
agrícola e extrativa
das populações, dando ênfase ao contexto do Paraná.
do Paraná.

Qualidade ambiental PR.EF05GE10.a.5.11

Reconhecer e comparar atributos da qualidade
ambiental e algumas formas de poluição dos cursos de
Impacto das ações
água e dos oceanos (esgotos, efluentes industriais,
humanas sobre a
assoreamento, poluição por pesticidas, marés negras
natureza.
etc.), compreendendo o impacto das ações humanas
sobre a natureza do ponto de vista socioambiental.

Natureza,
ambientes e
qualidade de
vida
Diferentes tipos de
PR.EF05GE11.a.5.12
poluição.

Problemas
ambientais
causados pela ação
Identificar e descrever problemas ambientais que
do homem;
ocorrem no entorno da escola e da residência (lixões,
indústrias poluentes, destruição do patrimônio
Ações
para
histórico, destruição de nascentes etc.), propondo
minimização e/ou
soluções (inclusive tecnológicas) para esses problemas.
solução
dos
problemas
ambientais.

TRIMESTRE

3º

26

GEOGRAFIA

UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

–

CÓDIGOS

5.º ANO

–

ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

CONTEÚDO(S)

TRIMESTRE

Qualidade de vida
como direito;

Natureza,
ambientes e Gestão pública da
PR.EF05GE12.a.5.13
qualidade de qualidade de vida.
vida

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, saúde, educação
e direito à cidade) e discutir as propostas
implementadas por esses órgãos que afetam a
comunidade em que vive.

Canais
de
participação social e
órgãos do poder
público;
Importância
do
respeito às regras de
trânsito
e
as
consequências do
não cumprimento
dessas regras.

3º
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