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CICLO DE ALFABETIZAÇÃO

CURRÍCULO DA CIDADE

perceber os fatos que acontecem em uma dinâmica de relações espaciais próxi-

mas e distantes e numa multiplicidade temporal e espacial.

O professor deste ciclo tem o desa3o de organizar o tempo didático para abordar, 

de modo interdisciplinar (quando possível), os conteúdos dos diferentes campos do 

conhecimento. Por exemplo: ao estudar os brinquedos com enfoque sobre a cultu-

ra e também a materialidade desses em diferentes contextos sociais, a Geogra3a se 

aproxima da História estudando como os recursos naturais são a base dessa materia-

lidade e o que signi3ca ter um brinquedo feito à mão e outro feito por uma indústria 

de brinquedos. O que muda quando sabemos produzir e quando não sabemos mais 

como se faz? Como são feitos os brinquedos? Quem produz brinquedos?

Os Eixos Temáticos no Ciclo de Alfabetização

EIXOS DO QUE TRATA?

Sujeito e seu lugar no mundo Desenvolvem-se as primeiras noções de pertencimento contextualizadas cultura e 
espacialmente. Construímos múltiplas identidades que são históricas, sociais, políticas, 
econômicas, culturais e afetivas, entre outras. Destacam-se a Lei 10.639/03, que versa sobre o 
ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na formação da sociedade brasileira, e a 
Lei 11.645/08, que regulamenta a obrigatoriedade do ensino da História e Cultura Afro-Brasileira 
e Indígena em todos os níveis de ensino.

Organização territorial no 
tempo e no espaço

Trabalha-se a produção do espaço por meio da leitura do cotidiano pela criança. A organização 
territorial, ou a “assinatura territorial”, é resultado de diferentes disputas localizadas no tempo e 
espaço social, a exemplo de São Paulo, uma cidade multifacetada, multiescalar e multitemporal.

Formas de representação  
e pensamento espacial

Desenvolvem-se as primeiras noções espaciais, os primeiros conceitos, o alfabeto cartográfico 
e os processos de raciocínio adequados a esta faixa etária. A alfabetização cartográfica inicia-se 
pelas primeiras noções de posição, distância, referenciais espaciais, suportes etc. O pensamento 
espacial é abrangente, pois constitui um tipo de pensar que se apoia em “conceitos espaciais”, 
instrumentos de representação em vários suportes físicos e digitais e processos de raciocínio” 
(NATIONAL RESEARCH COUNCIL - NRC, 2006).

Natureza, ambientes  
e qualidade de vida

É enfocada a percepção dos fenômenos da natureza que as crianças possam observar 
empiricamente, tais como as condições do tempo pela leitura da atmosfera, os tipos de solos 
pela vivência na terra etc. Também são trabalhados os espaços livres e áreas verdes do lugar 
de vivência da criança, iniciando o estudo sobre a função desses espaços na qualidade de vida. 
Aborda-se a questão da qualidade ambiental por meio do estudo do consumo, desperdício e 
descarte inadequado de resíduos.

Trabalho e formação 
socioespacial

Inicia-se com os primeiros entendimentos sobre o trabalho na família e na escola, buscando 
começar o estudo da Cidade de São Paulo e da sua estrutura urbana. O modelo centro-periferia, 
a precarização das dos segmentos de menor poder aquisitivo e a infraestrutura são abordados 
nesse eixo.
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CICLO INTERDISCIPLINAR

PARTE 2 – GEOGRAFIA

Os Eixos Temáticos no Ciclo Interdisciplinar

EIXOS DO QUE TRATA?

Sujeito e seu lugar  
no mundo

São apresentadas as noções de diversidade cultural e os processos de formação do 
povo brasileiro. Inicia-se o reconhecimento da importância dos processos migratórios na 
formação social e cultural da Cidade de São Paulo. São também apresentadas as formas 
de organização política do município, a partir das funções públicas. As desigualdades 
sociais e as questões étnico-raciais são tematizadas, assim como o fortalecimento dos 
canais de participação social.

Organização territorial  
no tempo e no espaço

A partir da organização administrativa do município, o estudante pode identificar relações 
entre os processos da formação étnico-cultural e hibridismo cultural de São Paulo e reconhecer 
especificidade do Estado no território e o processo de urbanização.

Formas de representação  
e pensamento espacial

Primeiros passos da alfabetização cartográfica com reconhecimento de elementos de 
orientação e dos mapas simples. Estudo das representações das cidades e do espaço urbano 
utilizando mapas e imagens de satélite.

Natureza, ambientes  
e qualidade de vida

Observação dos sistemas naturais, como as primeiras noções de ciclo hidrológico e a 
importância da água no cotidiano. Identificação dos parâmetros simples que indicam a 
qualidade ambiental e a qualidade de vida.

Trabalho e formação 
socioespacial

Estudos sobre o trabalho no campo e na cidade, com enfoque nas relações de 
interdependência e integração, por meio da circulação de mercadorias e matérias-primas. 
Estudos sobre inovações no trabalho no campo e na cidade. Estudos sobre o trabalho infantil 
e o “Estatuto da Criança e do Adolescente”.
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CICLO AUTORAL

Os Eixos Temáticos no Ciclo Autoral

EIXOS DO QUE TRATA?

Sujeito e seu lugar no mundo A visão de sujeito se amplia para pensar não apenas o indivíduo, mas a formação 
territorial brasileira e nossas diversidades refletidas nas questões da etnicidade, 
seus direitos e as questões de gênero. Para isso, é preciso compreender as trocas 
e interações dos primeiros habitantes aos fluxos populacionais no contexto da 
mundialização. Compreensão dos conflitos sociais, culturais e identitários.

Organização territorial  
no tempo e no espaço

O Brasil possui uma formação territorial singular que influi nas dinâmicas sociais, 
econômicas e ambientais. Darcy Ribeiro costumava dizer que são as matrizes 
culturais, econômicas, culturais e ambientais que formam o povo brasileiro. Neste 
eixo, estuda-se as características do povo brasileiro, a distribuição territorial e a 
diversidade étnico-cultural. Também se aborda a questão do Estado e os processos 
de ordenamento territorial mundial. São tematizadas questões que envolvem o 
Ocidente e o Oriente.

Formas de representação  
e pensamento espacial

O estudante como leitor de mapas é o foco neste eixo. São apresentadas as noções 
de região e critérios de regionalização do Brasil e do Espaço mundial.

Natureza, ambientes  
e qualidade de vida

A divisão regional da paisagem é estudada por meio da classificação por 
Domínios Morfoclimáticos e Paisagens Naturais. São aprofundadas as questões 
da Sustentabilidade e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. No cenário 
mundial, são discutidas as transformações na América (com destaque para América 
Latina), África, Ásia, Oceania e Europa.

Trabalho e formação  
socioespacial

Neste item, pretende-se caminhar para a leitura dos desafios da exploração 
dos recursos naturais, a mobilidade espacial em várias escalas e as sociedades 
urbano-industriais.
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