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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 DE ALFABETIZAÇÃO

PARTE 2 – GEOGRAFIA

QUADRO DE OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO  
POR ANO DE ESCOLARIDADE NO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO

1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Eixos Objetos  
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável

O SUJEITO E 
SEU LUGAR NO 
MUNDO

A escola como lugar 
de vivência
O lugar de vivência: 
a moradia, a rua 
onde vivo, vizinhos e 
amigos do bairro
Os lugares de brincar 
e passear

(EF01G01) Descrever características percebidas de seus lugares de 
vivência (moradia, escola etc.) e identificar semelhanças e diferenças 
entre esses lugares, analisando se contemplam a acessibilidade de 
todos (pessoas com deficiência, idosos, pessoas com mobilidade 
reduzida etc.).

(EF01G02) Discutir e elaborar, coletivamente, regras de convívio 
nos diferentes espaços do cotidiano do estudante (espaços de lazer, 
escola, casa, praças etc.) e em diferentes situações (jogos, brincadeiras 
etc.), pensando no respeito à diversidade.

ORGANIZAÇÃO 
TERRITORIAL 
NO TEMPO E NO 
ESPAÇO

Paisagem onde vivo
Vida cotidiana
Desenho da 
paisagem
Meios de locomoção

(EF01G03) Perceber as construções do entorno da escola e comparar 
as diferenças e semelhanças entre elas, identificando os tipos de 
moradia observados na comunidade onde vive.

(EF01G04) Conhecer diferentes tipos de moradia em sua comunidade 
e outros lugares (população ribeirinha, comunidades indígenas, outros 
bairros da cidade etc.).

(EF01G05) Listar e descrever oralmente os meios de locomoção 
usados para chegar à escola (a pé, bicicleta, carro, transporte escolar 
etc.) e organizar em forma de tabela os dados da turma.

FORMAS DE 
REPRESENTAÇÃO 
E PENSAMENTO 
ESPACIAL

Representação do 
espaço da escola
Noções de 
lateralidade
Desenho de croquis 
dos diferentes 
caminhos do 
cotidiano
Oralidade

(EF01G06) Produzir representações gráficas (croquis) dos 
componentes das paisagens do cotidiano, utilizando diferentes 
recursos (massas de modelar, tablet, texturas etc.).

(EF01G07) Identificar marcadores espaciais utilizando posições 
geográficas, tais como os endereços de casa e locais que conhece ou 
frequenta, reconhecendo os deslocamentos cotidianos (escola, casa).

(EF01G08) Reconhecer e identificar no espaço a posição do corpo e de 
outros objetos, utilizando espaços da escola e representando os locais 
de vivência, utilizando-se do desenho de croquis.
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CICLO DE ALFABETIZAÇÃO

CURRÍCULO DA CIDADE

1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL (continuação)

Eixos Objetos  
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável

(EF01G09) Elaborar desenhos com base em itinerários, contos 
literários, histórias inventadas e brincadeiras, utilizando os lugares de 
vivência.

(EF01G10) Expressar, por meio da oralidade, pontos de referência 
(praça, padaria, parque, escola, casa etc.) em caminhos costumeiros, 
comparando as distâncias entre eles.

NATUREZA, 
AMBIENTES E 
QUALIDADE DE 
VIDA

Primeiras noções de 
paisagem
Os ritmos da natureza 
e sua relação com 
vestuário, hábitos 
alimentares, 
paisagem e 
calendário

(EF01G11) Ler imagens, identificando a presença da natureza e das 
ações humanas em seu cotidiano e reconhecer aspectos naturais 
do meio ambiente do local de moradia (mais construído, menos 
construído, áreas verdes, formas de vida, noções de relevo, noções de 
tipos de tempo etc.).

(EF01G12) Perceber (por meio dos vários sentidos) e identificar os 
ritmos da natureza (dia e noite e as variações climáticas), a partir dos 
lugares de vivência da criança.

(EF01G13) Perceber (por meio dos vários sentidos) e identificar as 
estações do ano, as mudanças de vestiários e de hábitos alimentares 
e a paisagem decorrente da variação de temperatura associada ao 
calendário.

(EF01G14) Descrever oralmente imagens da paisagem do local 
de vivência, elaborando legendas simples para as imagens dos 
fenômenos naturais observados. 

TRABALHO E 
FORMAÇÃO 
SOCIOESPACIAL

Diferentes tipos de 
trabalho existentes 
no dia a dia
Diferentes tipos de 
trabalho na escola e 
no entorno da escola

(EF01G15) Conhecer os tipos de trabalho realizados na escola e 
descrever oralmente as características desses trabalhos.

(EF01G16) Identificar e descrever os diferentes tipos de trabalho 
encontrados no entorno da escola.
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2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Eixos Objetos  
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável

O SUJEITO E 
SEU LUGAR NO 
MUNDO

Formação do bairro
Costumes e 
tradições do bairro
História da 
migração na 
construção do 
bairro

(EF02G01) Reconhecer os vínculos afetivos que construímos nos espaços 
de vivência, tais como a escola, o bairro, a rua, a cidade, entre outros, 
pensando nas semelhanças e diferenças dos usos desses espaços.

(EF02G02) Conhecer a história das migrações no bairro ou  
comunidade em que vive, registrando por meio de desenhos,  
tabelas e gráficos simples.

(EF02G03) Comparar costumes e tradições de diferentes populações 
inseridas no bairro ou na comunidade em que vive, reconhecendo  
a importância do respeito às diferenças (étnico-racial, religiosas,  
culturais, físicas etc.).
 

ORGANIZAÇÃO 
TERRITORIAL 
NO TEMPO E NO 
ESPAÇO

Mapa do município  
e seus bairros
Meios de 
transportes: riscos  
e cuidados na  
sua utilização

(EF02G04) Conhecer outros bairros da Cidade de São Paulo, por meio de 
mapas e ilustrações.

(EF02G05) Identificar e compreender os sinais de trânsito e do transporte 
público (cores, símbolos, placas e faixas de pedestres, assentos 
preferenciais etc.).

(EF02G06) Produzir textos informativos coletivos, contendo roteiros  
de ônibus, trens e metrôs; o tempo do deslocamento e como utilizar  
os diferentes meios de transporte.

FORMAS DE 
REPRESENTAÇÃO 
E PENSAMENTO 
ESPACIAL

Paisagens  
do cotidiano
Representação 
espacial em 
diferentes suportes
Mapas mentais, 
mapas falados, 
maquetes
Desenho de 
diferentes posições 
de objetos

(EF02G07) Identificar as diferenças e as semelhanças nas paisagens  
dos lugares de vivência, representando, por meio de desenhos.

(EF02G08) Representar os locais de vivência utilizando-se do 
desenho de croquis, observando e desenhando objetos em diferentes 
posições – verticais (de cima para baixo), laterais, frontais – utilizando 
procedimentos para ler e compreender mapas e outras representações 
espaciais comuns em seu cotidiano: mapa de ruas, guias de turismo, 
plantas de casa ou ruas etc.

(EF02G09) Aplicar, de forma lúdica, princípios de localização e posição 
de objetos (referenciais espaciais, como frente e atrás, esquerda e direita, 
em cima e embaixo, dentro e fora etc.).
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2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL (continuação)

Eixos Objetos  
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável

(EF02G10) Representar objetos do cotidiano em relação a tamanho, 
forma, textura e cor para iniciar a construção da noção de proporção e 
de legenda, por meio de representação de desenhos, mapas mentais, 
maquetes etc.

NATUREZA, 
AMBIENTES E 
QUALIDADE DE 
VIDA

Meio ambiente 
e impactos 
socioambientais

(EF02G11) Identificar e registrar, a partir de diferentes linguagens, os 
percursos diários por meio de percepções sensoriais (cheiros, texturas, 
luminosidades, formas, variação de temperatura, umidade etc.).

(EF02G12) Reconhecer as características das paisagens no ambiente  
em que vive, identificando a ação humana na preservação e degradação 
das paisagens naturais.

(EF02G13) Identificar as mudanças que ocorrem nas plantas, nas árvores, 
nos jardins das praças etc. em função da dinâmica do clima nas diferentes 
estações do ano.

(EF02G14) Organizar informações coletivamente obtidas em diferentes 
fontes e construir procedimentos relacionados ao tratamento e à 
obtenção de informações (entrevistas, trabalho de campo, análise de 
vídeos e fotografias, leitura de textos, mapas, tabelas e gráficos simples).

TRABALHO E 
FORMAÇÃO 
SOCIOESPACIAL

Tipos de trabalho 
em lugares e 
tempos diferentes
Recursos naturais

(EF02G15) Relacionar o dia e a noite a diferentes tipos de atividades 
sociais (horário escolar, comercial, sono, brincar, estudar em casa etc.).

(EF02G16) Identificar os recursos da natureza (madeira, areia, argila, brita 
etc.) na construção e na produção da moradia, das ruas, dos edifícios 
institucionais etc.
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3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Eixos Objetos 
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável

O SUJEITO E 
SEU LUGAR NO 
MUNDO

A cidade e o campo: 
aproximações e 
diferenças
Riscos e cuidados 
nos meios de 
comunicação

(EF03G01) Identificar e comparar aspectos culturais dos grupos sociais 
em seus lugares de vivência, seja na cidade ou no campo.

(EF03G02) Comparar alguns meios de comunicação, indicando o seu 
papel na conexão entre pessoas e lugares e discutindo a acessibilidade, 
os riscos para a vida e os cuidados em seu uso.

ORGANIZAÇÃO 
TERRITORIAL 
NO TEMPO E NO 
ESPAÇO 

Paisagem e a 
transformação 
socioambiental
Espaço público
Mudanças 
no uso da terra
Mapa do município 
com as áreas 
protegidas (unidades 
de conservação, 
territórios de cultura)

(EF03G03) Reconhecer características e usos dos espaços públicos 
urbanos e rurais (identificando espaços de manifestações populares, 
parques urbanos, áreas protegidas, praças, entre outros).

(EF03G04) Reconhecer e comunicar dinâmicas que ocorrem 
no espaço vivido, como o comércio, no abastecimento de água, 
na coleta de lixo e no saneamento básico, relacionando alguns 
aspectos com serviços públicos.

(EF03G05) Identificar os períodos chuvosos e relacionar as 
áreas de enchentes ao relevo, à ocupação humana das várzeas, à 
impermeabilização e perda de cobertura vegetal etc.

FORMAS DE 
REPRESENTAÇÃO 
E PENSAMENTO 
ESPACIAL

Noções de projeção 
e de representação 
bidimensional e 
tridimensional
Leitura e produção 
de mapas temáticos 
simples
Mapa de ruas 
do município

(EF03G06) Localizar, nos desenhos dos trajetos, informações como 
endereços, nomes de ruas, pontos de referência etc. e elaborar maquete 
que represente os lugares de vivência, como bairro e cidade, destacando 
os pontos de referência.

(EF03G07) Identificar imagens bidimensionais e tridimensionais em 
diferentes tipos de representações cartográficas em diferentes suportes 
e tecnologias digitais.

(EF03G08) Reconhecer e elaborar legendas com símbolos de diversos 
tipos de representações em diferentes escalas cartográficas.

(EF03G09) Elaborar coletivamente o mapa do bairro ou da cidade com 
alguns pontos de referência, organizando legenda definida de forma 
compartilhada com os estudantes, utilizando diferentes suportes e 
tecnologias digitais.

(EF03G10) Ler mapas simples, sabendo fazer uso de legendas e mapas 
como fonte de informações sobre assuntos geográficos, tais como o 
clima e os ambientes nas diferentes regiões da Cidade de São Paulo e no 
Brasil, observando e comparando mapas com fotografias dos lugares.
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3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL (continuação)

Eixos Objetos  
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável

NATUREZA, 
AMBIENTES E 
QUALIDADE DE 
VIDA

A natureza como 
fonte de recursos
Impacto das 
atividades humanas, 
recursos naturais 
e a conservação 
ambiental

(EF03G11) Conhecer algumas atitudes favoráveis para a sustentabilidade 
ambiental no cotidiano.

(EF03G12) Identificar a produção de resíduos domésticos e da escola 
aos problemas causados no ambiente e alterações socioambientais.

(EF03G13) Conhecer o sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos  
da Cidade de São Paulo.

(EF03G14) Identificar o consumo excessivo de recursos naturais e alguns 
problemas socioambientais das atividades econômicas urbanas e rurais 
sobre o meio ambiente.

(EF03G15) Conhecer o uso de materiais reutilizáveis em benefícios 
sociais de comunidades vulneráveis e atividades beneficentes, como 
junção de latas de alumínio para arrecadação de cadeiras de rodas.

(EF03G16) Conhecer como outros povos (comunidades indígenas, 
quilombolas, ribeirinhos, caiçaras etc.) resolvem seus problemas  
de resíduos sólidos.

TRABALHO E 
FORMAÇÃO 
SOCIOESPACIAL

Matéria-prima  
e indústria

(EF03G17) Identificar alimentos, minerais e outros produtos cultivados 
e extraídos da natureza, comparando as atividades de trabalho em 
diferentes lugares.

(EF03G18) Identificar o processo de transformação da matéria-prima em 
produto industrializado no campo e na cidade.
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CICLO INTERDISCIPLINAR

CURRÍCULO DA CIDADE

QUADRO DE OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO  
POR ANO DE ESCOLARIDADE NO CICLO INTERDISCIPLINAR

4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Eixos Objetos  
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável

O SUJEITO E 
SEU LUGAR NO 
MUNDO

Território e 
diversidade cultural
Processos 
migratórios e 
imigratórios que 
constituíram a Cidade 
e o Estado de São 
Paulo
Instâncias do poder 
público

(EF04G01) Investigar em seus lugares de vivência e em suas histórias 
familiares, componentes (vestimentas, fotos, imagens, receitas 
culinárias, objetos, brinquedos etc.) de culturas afro-brasileiras, 
indígenas, migrantes e imigrantes e relatar em sala de aula suas 
descobertas, destacando as transformações ocorridas em seu lugar de 
vivência, associadas à diversidade local.

(EF04G02) Descrever, por meio de mapas, imagens, fotografias, 
vídeos ou documentários, como processos migratórios e imigratórios 
constituíram a formação da Cidade e do Estado de São Paulo 
atualmente, estabelecendo algumas relações entre migrações e 
condições de infraestrutura.

(EF04G03) Conhecer como se dá o processo eleitoral dentro do 
município, identificando algumas funções e papéis dos órgãos do poder 
público municipal.

ORGANIZAÇÃO 
TERRITORIAL 
NO TEMPO E NO 
ESPAÇO

Estado de São Paulo
Unidades político-
administrativas do 
Brasil
Territórios 
étnico-culturais

(EF04G04) Identificar e reconhecer os diferentes arranjos produtivos e 
ambientais do Estado de São Paulo.

(EF04G05) Conhecer as unidades político-administrativas oficiais 
nacionais (Distrito, Município, unidade da Federação e grande região) e 
processos de regionalização do Brasil.

(EF04G06) Identificar e investigar territórios étnico-culturais existentes 
no Estado de São Paulo, tais como aldeias indígenas e quilombolas.
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PARTE 2 – GEOGRAFIA

4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL (continuação)

Eixos Objetos 
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável

FORMAS DE 
REPRESENTAÇÃO 
E PENSAMENTO 
ESPACIAL

Sistemas de 
Orientação
Elementos 
construtivos dos 
mapas

(EF04G07) Reconhecer os pontos cardeais, a partir da observação 
do Sol (observação do Sol e não representação do Sol), e utilizar os 
pontos cardeais na localização dos elementos físicos e humanos nas 
paisagens rurais e urbanas.

(EF04G08) Conhecer e comparar tipos variados de mapas do Estado de 
São Paulo (político, bacias hidrográficas, relevo, vegetação, entre outros).

(EF04G09) Reconhecer o processo de formação da Cidade de São 
Paulo, a partir das bacias hidrográficas (identificação da bacia, cidade 
ribeirinha e consequências ambientais da ocupação humana).

NATUREZA, 
AMBIENTES E 
QUALIDADE DE 
VIDA

Preservação e 
degradação da 
natureza na Cidade 
de São Paulo e no 
Estado de São Paulo
Os usos dos recursos 
naturais: solo e 
água no campo e na 
cidade
A relação entre a 
vulnerabilidade do 
meio físico e social

(EF04G10) Reconhecer, no lugar em que vive, as diferentes 
manifestações da natureza e perceber as transformações causadas pelo 
homem.

(EF04G11) Identificar e compreender as mudanças ocorridas nos rios 
da cidade e nos córregos do entorno da escola como consequência das 
ações antrópicas e seu resultado na vulnerabilidade social.

(EF04G12) Reconhecer a importância do solo e da água para a vida e 
identificar seus diferentes usos (plantação e extração de materiais) entre 
outras possibilidades, tais como áreas de risco à ocupação.

(EF04G13) Descrever os impactos do uso do solo e da água no cotidiano 
da cidade e do campo e reconhecer a importância de uma atitude 
responsável de cuidado com o meio em que vivem.

TRABALHO E 
FORMAÇÃO 
SOCIOESPACIAL

Trabalho: 
campo e cidade
Produção, circulação 
e consumo

(EF04G14) Comparar as características do trabalho no campo e na 
cidade e identificar que tipo de trabalho existe em seu bairro, na cidade 
e no Estado.

(EF04G15) Identificar o processo de produção (transformação de 
matérias-primas), circulação e consumo de diferentes produtos no 
Estado de São Paulo.
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5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Eixos Objetos  
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável

O SUJEITO E 
SEU LUGAR NO 
MUNDO

Étnico-racial
Desigualdade social
Diferentes grupos 
sociais
Canais de 
participação social

(EF05G01) Identificar, em seus lugares de vivência e no território 
brasileiro, marcas de contribuição cultural e econômica de grupos de 
diferentes origens.

(EF05G02) Pesquisar, em seu lugar de vivência e no território brasileiro, 
interações e contribuições entre distintos grupos sociais (indígenas, 
afro-brasileiros, pessoas com deficiência etc.).

(EF05G03) Conhecer os canais que garantem a participação social na 
gestão do município, incluindo a Câmara de Vereadores e os Conselhos 
Municipais.

ORGANIZAÇÃO 
TERRITORIAL 
NO TEMPO E NO 
ESPAÇO

Território: redes e 
urbanização

(EF05G04) Identificar as formas e funções da Cidade de São Paulo e 
analisar as mudanças sociais, econômicas e ambientais provocadas pelo 
seu crescimento.

(EF05G05) Reconhecer as características fundamentais  
e exclusivas da Cidade de São Paulo.

FORMAS DE 
REPRESENTAÇÃO 
E PENSAMENTO 
ESPACIAL

Mapas e imagens  
de satélite
Representação das 
cidades e do espaço 
urbano

(EF05G06) Comparar as transformações das paisagens na Cidade  
de São Paulo por meio de fotografias, fotografias aéreas, tabelas  
e gráficos de diferentes tempos.

(EF05G07) Utilizar imagens de satélite para comparar a mancha urbana 
(área urbana) de algumas cidades do Estado de São Paulo.

(EF05G08) Elaborar legenda para representar a Cidade de São Paulo  
e manchas urbanas em diferentes munícipios.
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CICLO INTERDISCIPLINAR

PARTE 2 – GEOGRAFIA

5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL (continuação)

Eixos Objetos 
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável

NATUREZA, 
AMBIENTES E 
QUALIDADE DE 
VIDA

Qualidade ambiental, 
diferentes tipos de 
poluição e gestão 
pública da qualidade 
de vida

(EF05G09) Identificar e analisar as características e mudanças sociais, 
econômicas, ambientais e culturais provocadas pelo crescimento das 
cidades em relação à qualidade de vida de todas as pessoas.

(EF05G10) 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 órgãos de defesa de 
proteção ao meio ambiente.

(EF05G11) Reconhecer e comparar atributos da qualidade ambiental e 
algumas formas de poluição dos cursos da água e dos oceanos (esgotos, 
fluentes industriais, marés negras, lixões, indústrias pequenas etc.).

TRABALHO E 
FORMAÇÃO 
SOCIOESPACIAL

Trabalho e inovação 
tecnológica
Relação 
campo-cidade

(EF05G12) Reconhecer as mudanças dos tipos de trabalho e 
desenvolvimento tecnológico na agropecuária, na indústria, no comércio 
e nos serviços prestados na Cidade e no Estado de São Paulo.

(EF05G13) Identificar e comparar transformações dos meios de 
transporte e comunicação na Cidade de São Paulo.

(EF05G14) Conhecer a principal fonte de energia utilizada na produção 
industrial e no cotidiano da população paulistana.

(EF05G15) Utilizar diferentes formas de expressão para a comunicação 
compartilhada de estudos: corporal, oral e outros.
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CICLO INTERDISCIPLINAR

CURRÍCULO DA CIDADE

6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Eixos Objetos 
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável

O SUJEITO E 
SEU LUGAR NO 
MUNDO

Identidade 
sociocultural
Fluxo populacional
Dinâmica 
populacional

(EF06G01) Observar modificações das paisagens na Cidade de 
São Paulo ao longo do tempo, considerando diferentes indivíduos e 
vivências, de acordo com os agentes transformadores (sociais, físicos, 
culturais, políticos e econômicos).

(EF06G02) Perceber como migrantes das regiões brasileiras 
contribuem para as transformações que ocorrem e ocorreram na 
Cidade de São Paulo.

(EF06G03) Reconhecer os motivos que geram os fluxos populacionais 
existentes no território nacional e como eles influenciam na cultura na 
Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo e no Brasil.

(EF06G04) Conhecer a distribuição territorial da população da Cidade 
de São Paulo, considerando a diversidade étnico-cultural (indígena, 
africana, europeia e asiática).

ORGANIZAÇÃO 
TERRITORIAL 
NO TEMPO E NO 
ESPAÇO

Relações entre 
os componentes 
físico-naturais

(EF06G05) Conhecer o ciclo da água, comparando o escoamento 
superficial no ambiente urbano e rural e reconhecendo os principais 
componentes da morfologia das bacias e das redes hidrográficas e a sua 
localização no modelo da superfície terrestre e da cobertura vegetal.

(EF06G06) Relacionar padrões climáticos, tipos de solo, relevo e 
formações vegetais, identificando os existentes no espaço da Cidade de 
São Paulo e no Brasil.

FORMAS DE 
REPRESENTAÇÃO 
E PENSAMENTO 
ESPACIAL

Elementos gerais da 
cartografia

(EF06G07) Reconhecer nos mapas os elementos cartográficos: 
título, fontes, escala, legenda, orientação, localização e projeções 
cartográficas.

(EF06G08) Identificar modelos tridimensionais, blocos-diagramas 
e perfis topográficos e de vegetação, visando à representação de 
elementos e estruturas da superfície terrestre.

(EF06G09) Utilizar a noção de proporcionalidade/escala para a 
elaboração de diversas formas de representação cartográfica.
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CICLO INTERDISCIPLINAR

PARTE 2 – GEOGRAFIA

6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL (continuação)

Eixos Objetos 
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável

NATUREZA, 
AMBIENTES E 
QUALIDADE DE 
VIDA

A formação 
geológica da Terra 
e seus fenômenos 
endógenos 
(camadas da Terra, 
tempo geológico, 
tectonismo etc.)
Fenômenos 
exógenos da 
Terra (dinâmica 
climática, erosão/
intemperismo, 
agentes modeladores 
do relevo, ciclo 
hidrológico etc.)
Sistema Solar: 
posição da Terra, 
seus movimentos e 
as estações do ano

(EF06G10) Conhecer as grandes unidades da vegetação no mundo e 
seus diferentes graus de humanização.

(EF06G11) Desenvolver as primeiras noções de tempo geológico.

(EF06G12) Identificar e analisar as interações da dinâmica interna e 
externa da Terra.

(EF06G13) Compreender a origem da crosta e a formação dos 
continentes.

(EF06G14) Analisar e compreender os fenômenos internos e externos 
modificadores dos relevos.

(EF06G15) Relacionar os movimentos da Terra com as estações do ano.

TRABALHO E 
FORMAÇÃO 
SOCIOESPACIAL

Transformação das 
paisagens naturais e 
antrópicas
Consequências 
ambientais

(EF06G16) Identificar as características das paisagens 
transformadas pelo trabalho humano a partir do desenvolvimento 
da agropecuária e do processo de industrialização no Estado de São 
Paulo e no território brasileiro.

(EF06G17) Relacionar as consequências ambientais causadas pela 
expansão das cidades nas áreas de várzeas ou morros.
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CICLO AUTORAL

PARTE 2 – GEOGRAFIA

QUADRO DE OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO  
POR ANO DE ESCOLARIDADE NO CICLO AUTORAL

7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Eixos Objetos  
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável

O SUJEITO E 
SEU LUGAR NO 
MUNDO

Os sujeitos na 
formação territorial 
brasileira

(EF07G01) Analisar as diversidades existentes na Cidade de São Paulo e 
os sujeitos na formação do território brasileiro, respeitando o direito e a 
cultura dos povos.

(EF07G02) Compreender a influência da Cidade de São Paulo nos 
aspectos socioeconômicos e culturais para o Brasil, o mundo e suas 
interdependências.

(EF07G03) Conhecer os diferentes discursos sobre os povos (indígenas, 
africanos, europeus, asiáticos etc.), constituintes da formação territorial 
brasileira, por meio de exemplos extraídos de diferentes fontes.

ORGANIZAÇÃO 
TERRITORIAL  
NO TEMPO  
E NO ESPAÇO

Formação territorial 
do Brasil
Características da 
população brasileira
As diferentes 
territorialidades no 
território Brasileiro

(EF07G04) Analisar as transformações que ocorrem nas taxas de 
crescimento populacional do Brasil, as mudanças em sua pirâmide etária 
e as consequências socioeconômicas dessas mudanças.

(EF07G05) Reconhecer as territorialidades indígenas, de remanescentes 
de quilombolas, de povos das florestas e do cerrado, de ribeirinhos e 
caiçaras, entre outros grupos sociais do campo e da cidade, como direitos 
legais dessas comunidades.

(EF07G06) Analisar a distribuição territorial da população brasileira, 
considerando a diversidade étnico-cultural (indígena, africana, europeia  
e asiática), entre outros aspectos.

FORMAS DE 
REPRESENTAÇÃO 
E PENSAMENTO 
ESPACIAL

Mapas temáticos  
do Brasil

(EF07G07) Compreender a noção básica de região, para discutir  
e analisar os critérios de regionalização do Brasil.

(EF07G08) Interpretar e elaborar mapas temáticos e históricos, com 
informações demográficas e econômicas do Brasil (cartogramas), 
identificando padrões espaciais, a dinâmica dos fluxos populacionais, 
regionalizações e analogias espaciais.

(EF07G09) Reconhecer e interpretar gráficos de barras, de setores e 
histogramas, com base em dados socioeconômicos das regiões brasileiras.

(EF07G10) Interpretar mapas temáticos com os componentes físicos e 
naturais no território nacional.
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112 CURRÍCULO DA CIDADE

CICLO AUTORAL

7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL (continuação)

Eixos Objetos  
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável

NATUREZA, 
AMBIENTES E 
QUALIDADE DE 
VIDA

Domínios 
morfoclimáticos
Sustentabilidade 
ambiental

(EF07G11) Identificar e analisar a dinâmica natural (hidrografia, relevo, 
clima etc.) nos domínios morfoclimáticos brasileiros.

(EF07G12) Localizar os tipos de vegetação do Estado de São Paulo.

(EF07G13) Estabelecer relações entre a expansão agropecuária com a 
degradação dos domínios morfoclimáticos brasileiros.

TRABALHO E 
FORMAÇÃO 
SOCIOESPACIAL

Processo de produção, 
circulação e consumo 
de mercadorias no 
contexto capitalista 
brasileiro

(EF07G14) Reconhecer os espaços de produção industrial no território 
brasileiro.

(EF07G15) Identificar os espaços de produção agropecuária no território 
brasileiro.

(EF07G16) Identificar os diferentes meios de transporte no território 
brasileiro e fazer uma comparação com os meios de transportes usados 
em outros países.

(EF07G17) Reconhecer a dinâmica dos fluxos populacionais e de capitais 
entre os estados/regiões brasileiras.
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CICLO AUTORAL

PARTE 2 – GEOGRAFIA

8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Eixos Objetos  
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável

O SUJEITO E 
SEU LUGAR NO 
MUNDO

Fluxos populacionais
Igualdade de gênero

(EF08G01) Compreender a importância da dinâmica populacional da 
Cidade de São Paulo, relacionando-a com a imigração nas diversas 
partes do mundo, em especial na América Latina e na África.

(EF08G02) Propor ações individuais e/ou coletivas a partir de debates, 
fóruns e seminários com vistas a uma sociedade local mais compreensiva 
e representativa junto às autoridades, promovendo a equidade dos 
direitos dos imigrantes na Cidade de São Paulo (refugiados, haitianos, 
bolivianos, nigerianos, chineses, coreanos, entre outros).

(EF08G03) Compreender a situação em que vivem os atuais imigrantes 
na Cidade de São Paulo, buscando propor ações de intervenção na 
realidade com base em princípios democráticos, solidários e de justiça.

(EF08G04) Compreender as relações de gênero e sexualidade como 
construções socioculturais historicamente construídas e passíveis de 
questionamentos.

ORGANIZAÇÃO 
TERRITORIAL 
NO TEMPO E NO 
ESPAÇO

Conceito de Estado e 
dos seus elementos 
integrantes – povo, 
governo e território
O processo 
histórico de agentes 
estatais/privados 
e econômicos no 
(re) ordenamento 
territorial americano 
e africano

(EF08G05) Consolidar e aplicar os conceitos de Estado, nação, 
território, governo e país para o entendimento de conflitos e tensões na 
atualidade, com destaque para as situações geopolíticas na América 
Latina e África.

(EF08G06) Relacionar a ocupação colonial e a distribuição da 
população pelos territórios da América Latina e África.

(EF08G07) Compreender os conflitos étnicos como consequência da 
ocupação territorial do continente Africano.
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CICLO AUTORAL

8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL (continuação)

Eixos Objetos  
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável

FORMAS DE 
REPRESENTAÇÃO 
E PENSAMENTO 
ESPACIAL

Mapas temáticos da 
América e da África

(EF08G08) Coletar dados e informações sobre desigualdades 
socioeconômicas mundiais por meio do IDH, em especial da América e 
da África.

(EF08G09) Ler mapas e imagens e relacioná-los com as questões da 
realidade mundial para compreender a noção de Estado e território.

(EF08G10) Identificar anamorfoses geográficas para analisar diferentes 
fenômenos.

(EF08G11) Identificar e comparar diferentes domínios morfoclimáticos 
e físico-naturais na América e na África, por meio de representações 
cartográficas.

(EF08G12) Coletar dados e informações sobre a diversidade étnica da 
América Latina e do continente Africano.

NATUREZA, 
AMBIENTES E 
QUALIDADE DE 
VIDA

Diversidade ambiental 
e as transformações na 
América e na África

(EF08G13) Reconhecer as diferentes paisagens e relacioná-las aos 
modos de viver de diferentes povos na América e na África, valorizando 
identidades e interculturalidades regionais.

(EF08G14) Identificar as possibilidades de uso dos recursos naturais  
e seus impactos socioambientais no continente Africano e Americano.
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CICLO AUTORAL

PARTE 2 – GEOGRAFIA

8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL (continuação)

Eixos Objetos  
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável

TRABALHO E 
FORMAÇÃO 
SOCIOESPACIAL

O processo produtivo 
do espaço agrário e 
urbano/industrial
Globalização, 
mundialização do 
capital, corporações 
e organizações 
econômicas mundiais 
e a atual Divisão 
Internacional do 
Trabalho
A dominação colonial 
europeia e sua 
herança no processo 
produtivo econômico 
do mundo do 
trabalho na América 
e África

(EF08G15) Analisar as mudanças ocorridas nas relações de trabalho 
com a inserção dos novos movimentos migratórios e o uso das atuais 
tecnologias no processo produtivo das sociedades Americanas e 
Africanas.

(EF08G16) Analisar a influência do desenvolvimento científico e 
tecnológico na caracterização econômica do espaço mundial, em 
especial na América e na África.

(EF08G17) Relacionar o processo de urbanização às transformações 
da produção agropecuária, à expansão do desemprego estrutural 
e ao papel crescente do capital financeiro em diferentes países do 
continente Americano e Africano.

(EF08G18) Compreender o processo histórico de formação econômica/
produtiva da América e da África a partir da dominação colonial 
europeia.
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CICLO AUTORAL

9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Eixos Objetos  
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável

O SUJEITO E 
SEU LUGAR NO 
MUNDO

Globalização e 
mundialização

(EF09G01) Debater diferenças e relações entre o local e o global, 
discutindo a pluralidade de sujeitos e lugares que constituem o mundo.

(EF09G02) Propor reflexões para uma melhor compreensão do mundo, 
a partir da análise de fatos e situações para compreender a integração 
mundial (econômica, política e cultural), comparando as diferentes 
interpretações: globalização e mundialização.

(EF09G03) Conhecer e utilizar fontes de informação escritas e 
imagéticas e alguns procedimentos básicos de registro.

ORGANIZAÇÃO 
TERRITORIAL  
NO TEMPO  
E NO ESPAÇO

A Nova Ordem 
Mundial
A divisão do mundo 
em ocidente e 
oriente: o mundo 
visto pela Europa
Identidades e 
interculturalidades 
regionais na Europa, 
Ásia, África e Oceania

(EF09G04) Analisar o reordenamento territorial, político e econômico 
africano a partir da atual globalização e da Nova Ordem Mundial.

(EF09G05) Identificar os principais movimentos nacionalistas e 
separatistas no mundo, com destaque para a região do Oriente Médio.

(EF09G06) Analisar os componentes físico-naturais da Eurásia e os 
determinantes histórico-geográficos de sua divisão em Europa e Ásia.

(EF09G07) Explicar as características físico-naturais e a forma  
de ocupação e usos da terra em diferentes regiões da Europa,  
Ásia, África e Oceania.

(EF09G08) Discutir e analisar os critérios de regionalização do mundo,  
a partir dos diferentes blocos econômicos e políticos.

FORMAS DE 
REPRESENTAÇÃO 
E PENSAMENTO 
ESPACIAL

Cartografia: anamorfose, 
croquis e mapas 
temáticos da Europa, 
Ásia, África e Oceania

(EF09G09) Identificar a taxonomia dos relevos e interpretar blocos, 
diagramas e esquemas visuais, acerca da Europa e da Ásia.

(EF09G10) Produzir e interpretar cartogramas, mapas esquemáticos 
(croquis) e anamorfoses sobre Europa, Ásia, África e Oceania.

(EF09G11) Identificar as diferentes projeções cartográficas  
e anamorfoses de questões sociais, ambientais, aspectos naturais   
e de saúde.

(EF09G12) Identificar e compreender os fluxos populacionais e de 
capitais, por meio de produção e interpretação de mapas de fluxos, 
cartogramas, gráficos, tabelas, imagens e textos multimodais.
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CICLO AUTORAL

PARTE 2 – GEOGRAFIA

9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL (continuação)

Eixos Objetos  
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável

NATUREZA, 
AMBIENTES E 
QUALIDADE DE 
VIDA

Recursos naturais
Acordos 
internacionais do 
meio ambiente

(EF09G13) Compreender as formações dos recursos naturais e sua 
espacialização na Europa, Ásia, África e Oceania.

(EF09G14) Reconhecer a participação do Brasil nas grandes conferências 
e acordos internacionais sobre o meio ambiente.

(EF09G15) Estabelecer relações entre natureza, ambiente e atividades 
antrópicas, apoiando-se em modelos com foco no desenvolvimento 
sustentável.

TRABALHO E 
FORMAÇÃO 
SOCIOESPACIAL

Recursos naturais, 
produção e 
economia: agentes 
transformadores e 
organizadores do 
espaço geográfico 
na sociedade 
urbano-industrial 
(consumismo)
Circulação de 
pessoas, mercadorias 
e informação
Inovações técnicas e 
tecnológicas: causa 
e consequência dos 
determinantes da 
dinâmica econômica 
mundial

(EF09G16) Compreender o processo de formação dos recursos minerais, 
seu uso e consequências para a indústria e o trabalho, comparando a 
situação econômica entre os países que possuem matéria-prima e os que 
detêm a tecnologia.

(EF09G17) Compreender e analisar o papel dos blocos econômicos e 
geopolíticos tendo como referência a divisão internacional do trabalho e a 
nova ordem econômica.

(EF09G18) Analisar as diferentes formas de produção, circulação e 
consumo para compreender a organização política e econômica das 
sociedades europeias.

(EF09G19) Relacionar as mudanças técnicas e científicas decorrentes 
do processo de industrialização com as transformações no trabalho em 
diferentes regiões do mundo.
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