
74

CICLO DE ALFABETIZAÇÃO

CURRÍCULO DA CIDADE

CICLO DE ALFABETIZAÇÃO

Eixo Problematizador: a Criança, a Cultura e a História  
em Diferentes Contextos Lúdicos

Para o Ciclo de Alfabetização, quando as crianças pequenas estão imersas nas desco-

bertas dos elementos do mundo por meio da brincadeira, do faz de conta e dos jogos 

coletivos, a proposta é que observem, avaliem e indaguem o seu universo lúdico. Para 

tanto, a sugestão é que, no primeiro ano, estudem os brinquedos (em suas materia-

lidades e diversidade cultural e temporal); no segundo ano, os jogos e brincadeiras 

(envolvendo regras coletivas, sociabilidade, história e diversidade); e, no terceiro ano, 

os espaços de lazer existentes na Cidade de São Paulo (distinguindo espaços privados 

e públicos, funções sociais dos espaços, convívio social, história e diversidade).

O eixo problematizador do ciclo se desdobra em três outros eixos: 

1º ano - A história dos brinquedos: quais são as relações entre os nossos brinque-

dos e os de outros povos e de outros tempos?

2º ano - A história dos jogos e brincadeiras: quais são as relações entre nossas 

brincadeiras e as de outras culturas e épocas? 

3º ano - Os espaços lúdicos na Cidade de São Paulo: quais são os espaços de lazer e 

brincadeiras na Cidade de São Paulo e como as crianças interagem com esses espa-

ços hoje e interagiam em outros momentos históricos? O que propor onde não há 

espaços lúdicos? Em que se pode melhorar os espaços públicos de convívio?

No 1º ano, a ideia é que as crianças possam aprender História a partir de 

seus brinquedos, analisando-os em suas materialidades, funções, confecções e 

estéticas, identi"cando indícios culturais e históricos, apreciando aqueles com-

partilhados por seus colegas e conhecendo os produzidos e utilizados por outras 

culturas e povos, atuais e de outras épocas.

O estudo da História por meio da abordagem do brinquedo (entendido como 

materialidade e função social) signi"ca que ele se constitui em um objeto de estudo 
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especí�co, mas que não impossibilita que as diferentes situações lúdicas permane-

çam envolvendo as atividades infantis. As crianças continuam brincando e fazendo 

uso de brinquedo em diferentes ocasiões. Só há o acréscimo de focar como o objeto 

“brinquedo” pode ser também um “objeto de estudo” na aula de História, sendo 

analisado de modo a identi�car do que é feito, como foi feito, quem o produziu, 

em quais relações de trabalho foi confeccionado (por artesão, em o�cinas, fábricas 

etc.), como tem sido usado e se diferentes culturas e épocas criam diferentes brin-

quedos, com variados materiais e modos diversos de fazer e brincar.

No 2º ano, a proposta é que as crianças estudem a história das suas brinca-

deiras e dos jogos coletivos de que participam: os de seus colegas, os que estavam 

no repertório dos adultos e também os que são vivenciados no cotidiano de dife-

rentes regiões brasileiras, incluindo os pertencentes aos povos indígenas e os que 

estabelecem vínculos com diferentes matrizes afro-brasileiras e africanas.

Jogos e brincadeiras são geralmente atividades coletivas, envolvendo situações 

tanto de lazer, diversão e imaginação como também incluindo regras constituídas 

e vivenciadas a partir de situações de sociabilidade e de histórias culturais. Estudar 

a história dos jogos e brincadeiras signi�ca que, além de as crianças os vivenciarem 

cotidianamente, também podem estudá-los como objeto de pesquisa, o que inclui 

questionar com quem aprendemos os jogos, como se brinca com cada um deles, 

quais as regras neles incluídas, se passaram por mudanças ao longo do tempo, se 

sofrem variações regionais, quais são mais frequentes em diferentes estados brasi-

leiros, se incluem músicas e parlendas, quais chegaram ao Brasil com a vinda dos 

portugueses e dos africanos, quais são os jogos e brincadeiras das crianças indíge-

nas de diferentes culturas, entre outros. A rica cultura latino-americana de jogos e 

músicas pode ser aqui trazida como um olhar intercultural.

No 3º ano, a proposta é que as crianças estudem os espaços lúdicos da Cidade 

de São Paulo, conhecidos por elas e pelas diferentes gerações que viveram na 

cidade ao longo do tempo e que foram e são utilizados por diferentes grupos 

sociais, além de avaliarem se são acessíveis, considerando-os como intrínsecos às 

vivências sociais, culturais e históricas. Nessa linha, a ideia é que tenham opor-

tunidade de localizar, caracterizar e classi�car algum desses espaços, distinguir 

espaços privados e públicos, apreciar e valorizar os espaços lúdicos como de con-

vivências sociais e culturais, conhecer a história desses espaços, suas condições 

de acesso e a acessibilidade, bem como conhecer quais são e como são os espaços 

vivenciados pelas populações migrantes, imigrantes, indígenas e afro-brasileiras. 

Como as crianças estão expostas à TV e outras mídias, se trouxeram jogos ou 

elementos da cultura de outros países, a oportunidade pode ser aproveitada para 

mostrar-lhes as semelhanças entre povos, etnias e culturas. 
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 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

A HISTÓRIA DOS 
BRINQUEDOS: 
QUAIS SÃO 
AS RELAÇÕES 
ENTRE OS 
NOSSOS 
BRINQUEDOS E 
OS DE OUTROS 
POVOS E 
DE OUTROS 
TEMPOS?

Os brinquedos dos 
estudantes, dos colegas, 
das diferentes gerações, 
das comunidades, das 
famílias, de outras 
culturas e de outras 
épocas.

Objetos de 
conhecimento para que 
estudem:

Objetos materiais 
como fontes de 
informação;
Diversidade de 
famílias, comunidades 
e culturas;
Mudanças materiais 
e culturais ao longo 
do tempo.

E desenvolvam:
Noções de tempo;
Noções de espaço;
Valores de respeito às 
diferenças.

(EF01H01) Compreender o brinquedo e o brincar em suas variações de 
significado no tempo e no espaço.

(EF01H02) Conhecer e valorizar o seu brinquedo e o dos colegas.

(EF01H03) Reconhecer as características dos brinquedos.

(EF01H04) Identificar os materiais, do que são feitos e como são feitos os 
brinquedos comuns na sociedade atual.

(EF01H05) Criar diferentes critérios de classificação dos brinquedos para 
desconstruir representações fixas do que é de meninas e de meninos. 

(EF01H06) Identificar características de brinquedos no contexto familiar ou 
em outros contextos, valorizando a diversidade.

(EF01H07) Identificar características dos brinquedos de uma época histórica.

(EF01H08) Pesquisar e explorar brinquedos de diferentes localidades.

(EF01H09) Conhecer e valorizar brinquedos indígenas, considerando a 
diversidade dessas populações.

(EF01H10) Conhecer e valorizar brinquedos de origem africana, considerando 
a diversidade dos povos desse continente.

(EF01H11) Pesquisar e explorar brinquedos de imigrantes na comunidade 
escolar.

(EF01H12) Reconhecer se o brinquedo apresentado pode ser usado por 
qualquer criança.

(EF01H13) Conhecer a si e ao outro como pessoas diferentes, de modo a 
respeitar as diferenças.

(EF01H14) Reconhecer que as crianças possuem percepções diferenciadas da 
realidade.

book.curriculo SME_HISTORIA_AF.indb   76 05/02/18   15:25



77

CICLO DE ALFABETIZAÇÃO

PARTE 2 – HISTÓRIA

2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Eixos Objetos 
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável

A HISTÓRIA 
DOS JOGOS E 
BRINCADEIRAS: 
QUAIS SÃO 
AS RELAÇÕES 
ENTRE NOSSAS 
BRINCADEIRAS 
E AS DE OUTRAS 
CULTURAS E 
ÉPOCAS?

Jogos e brincadeiras 
conhecidos pelos 
estudantes, pelos 
colegas, pelas 
diferentes gerações, 
pelas comunidades 
e pelas famílias, por 
outras culturas e outras 
épocas.

Objetos de 
conhecimento para 
que estudem:
Coleta e organização 
de informações 
fazendo uso de 
diferentes fontes 
(orais, escritas, 
imagens e vídeos);
Relações e regras 
sociais de convívio 
presentes nos jogos 
e brincadeiras;
Diversidade 
de famílias, 
comunidades e 
culturas;
Mudanças nas regras 
sociais e culturais ao 
longo do tempo.

E desenvolvam:
Noções de tempo;
Noções de espaço;
Noções de fontes de 
informação e seus 
autores;
Vivências sociais 
coletivas; 
Valores de respeito 
às diferenças.

(EF02H01) Compreender jogos e brincadeiras em suas variações de 
significado no tempo e no espaço.

(EF02H02) Apresentar e apreciar jogos e brincadeiras de seu repertório e dos 
colegas da turma, valorizando suas vivências nos diferentes contextos.

(EF02H03) Identificar semelhanças e diferenças entre jogos e brincadeiras 
vivenciados pelas crianças nas diferentes épocas e lugares.

(EF02H04) Criar critérios para classificar jogos e brincadeiras com o intuito 
de desconstruir representações fixas do que é de meninas e de meninos.

(EF02H05) Conhecer jogos e brincadeiras praticados por diferentes povos 
indígenas.

(EF02H06) Conhecer jogos e brincadeiras praticados por povos com vínculos 
de diferentes matrizes africanas e afro-brasileiras.

(EF02H07) Conhecer jogos e brincadeiras praticados por diferentes grupos 
de imigrantes.

(EF02H08) Identificar para que servem as regras de determinados jogos e 
brincadeiras.

(EF02H09) Reconhecer a importância de se combinar e de se respeitar as 
regras de jogos e brincadeiras nas escolas e nos locais onde vivem.

(EF02H10) Pesquisar e apreciar jogos e brincadeiras.

(EF02H11) Reconhecer se o jogo/brincadeira pode ser vivenciado por 
qualquer criança.

(EF02H12) Valorizar as diferenças em uma sociedade plural.
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3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Eixos Objetos 
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável

OS ESPAÇOS 
LÚDICOS NA 
CIDADE DE 
SÃO PAULO: 
QUAIS SÃO 
OS ESPAÇOS 
DE LAZER E 
BRINCADEIRAS 
NA CIDADE DE 
SÃO PAULO 
E COMO AS 
CRIANÇAS 
INTERAGEM 
COM ESSES 
ESPAÇOS HOJE 
E INTERAGIAM 
EM OUTROS 
MOMENTOS 
HISTÓRICOS? O 
QUE PROPOR 
ONDE NÃO 
HÁ ESPAÇOS 
LÚDICOS? EM 
QUE SE PODE 
MELHORAR 
OS ESPAÇOS 
PÚBLICOS DE 
CONVÍVIO?

Os espaços lúdicos conhecidos 
pelos estudantes, pelos colegas, 
pelas diferentes gerações, pelas 
famílias e pelas comunidades, 
por outras culturas e outras 
épocas, na Cidade de São Paulo.

Objetos de conhecimento para 
que estudem:

Coleta e organização de 
informações fazendo uso 
de diferentes fontes orais, 
escritas, imagens, canções 
e vídeos;
Características e distinção de 
espaços privados e públicos;
História dos espaços de lazer 
na Cidade de São Paulo;
Funções sociais dos espaços 
e dos tempos em uma 
cidade como São Paulo;
Convívios sociais urbanos;
Uso dos espaços lúdicos 
por diferentes culturas em 
diferentes tempos.

E desenvolvam:
Noções de tempo;
Noções de espaço;
Noções de fontes de 
informação e seus autores;
Valores de respeito às 
diferenças.

(EF03H01) Conhecer e apreciar os espaços e tempos lúdicos 
presentes na escola, no bairro e na cidade.

(EF03H02) Distinguir espaços lúdicos e caracterizá-los como 
privados ou públicos.

(EF03H03) Localizar e conhecer diferentes histórias e espaços 
lúdicos na Cidade de São Paulo por meio de visitas, vídeos, imagens 
e histórias orais.

(EF03H04) Elaborar critérios de classificação dos espaços lúdicos 
na Cidade de São Paulo.

(EF03H05) Identificar os espaços lúdicos dos bairros e da 
Cidade de São Paulo por meio de visitas, imagens e relatos orais, 
reconhecendo se qualquer pessoa pode utilizar esses espaços.

(EF03H06) Identificar os espaços e tempos lúdicos das populações 
indígenas que vivem na Cidade de São Paulo, a partir dos bens 
materiais e imateriais do patrimônio histórico.

(EF03H07) Conhecer espaços e tempos lúdicos relacionados às 
culturas afro-brasileiras, considerando bens materiais e imateriais 
do patrimônio histórico.

(EF03H08) Conhecer espaços e tempos lúdicos das populações 
imigrantes que vivem na Cidade de São Paulo, considerando bens 
materiais e imateriais do patrimônio histórico.
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3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL (continuação)

Eixos Objetos 
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável

OS ESPAÇOS 
LÚDICOS NA 
CIDADE DE 
SÃO PAULO: 
QUAIS SÃO 
OS ESPAÇOS 
DE LAZER E 
BRINCADEIRAS 
NA CIDADE DE 
SÃO PAULO 
E COMO AS 
CRIANÇAS 
INTERAGEM 
COM ESSES 
ESPAÇOS HOJE 
E INTERAGIAM 
EM OUTROS 
MOMENTOS 
HISTÓRICOS? O 
QUE PROPOR 
ONDE NÃO 
HÁ ESPAÇOS 
LÚDICOS? EM 
QUE SE PODE 
MELHORAR 
OS ESPAÇOS 
PÚBLICOS DE 
CONVÍVIO?

Os espaços lúdicos conhecidos 
pelos estudantes, pelos colegas, 
pelas diferentes gerações, pelas 
famílias e pelas comunidades, 
por outras culturas e outras 
épocas, na Cidade de São Paulo.

Objetos de conhecimento 
para que estudem:

Coleta e organização de 
informações fazendo uso 
de diferentes fontes orais, 
escritas, imagens, canções 
e vídeos;
Características e distinção de 
espaços privados e públicos;
História dos espaços de lazer 
na Cidade de São Paulo;
Funções sociais dos espaços 
e dos tempos em uma 
cidade como São Paulo;
Convívios sociais urbanos;
Uso dos espaços lúdicos 
por diferentes culturas em 
diferentes tempos.

E desenvolvam:
Noções de tempo;
Noções de espaço;
Noções de fontes de 
informação e seus autores;
Valores de respeito 
às diferenças.

(EF03H09) Identificar os espaços de lazer dos bairros da Cidade 
de São Paulo e reconhecer se qualquer pessoa pode utilizar esses 
espaços.

(EF03H10) Identificar a acessibilidade ou não acessibilidade dos 
espaços lúdicos e de lazer.

(EF03H11) Respeitar os diferentes espaços de convivência.

(EF03H12) Identificar e preservar os diferentes espaços sociais 
presentes no cotidiano.

(EF03H13) Valorizar os convívios humanos em diferentes tempos e 
espaços, observando e analisando os espaços de encontro, cultura 
e lazer, do ponto de vista da sua qualidade, segurança e beleza.
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CICLO INTERDISCIPLINAR

Eixo Problematizador: Águas, Cidades, Migrações, Histórias e Culturas

No Ciclo Interdisciplinar, os estudantes ampliam suas convivências sociais, 
passam a descobrir e debater como a vida em sociedade está organizada e 
expandem suas noções de tempo, considerando como o presente inclui ações 
humanas também do passado e do futuro. O estudo de temas históricos, a par-
tir de perspectiva interdisciplinar, acrescenta re�exões sobre as relações entre 
as sociedades e a natureza na perspectiva de evidenciar a presença de equipa-
mentos e espaços públicos, por meio de estudos das experiências comuns na 
escola e na localidade onde vivem, além do confronto com a diversidade local, 
regional e brasileira, e com outras culturas e povos, do presente e do passado. 
Em consonância com princípios éticos que perpassam toda a escolaridade, os 
temas incorporam valores de respeito às diferenças, à diversidade de narrativas, 
às memórias e identidades, aos intercâmbios históricos e culturais e à qualida-
de da vida individual e coletiva.

O eixo problematizador do ciclo se desdobra em três outros eixos: 

4º ano - História das relações das sociedades com as águas e os rios: como temos 
acesso à água e quais são nossas convivências atuais e históricas com os rios?
5º ano - O modo de vida urbano no presente e no passado: como a vida urbana 
se constituiu no passado e se constitui no presente? E como têm se constituído 
outros modos de vida?
6º ano - Migrações humanas: de que maneiras os deslocamentos humanos 
atuaram e atuam como fator de constituição das sociedades? Como se dá 
a relação da Cidade de São Paulo com as 38 outras cidades que compõem a 
Metrópole paulistana, no que toca as águas, reservas hídricas, rios, desperdício 
e provimento?

No 4º ano, a partir de uma perspectiva interdisciplinar, o tema de estudo 
em História parte de uma problemática contemporânea das cidades: o abaste-
cimento de água e a qualidade ambiental de seus rios. De forma interdiscipli-
nar, essa temática permite abordagens do ODS 6 - Água Potável - Assegurar 
a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos e do 
ODS 14 - Vida na Água: Conservar os rios, os oceanos e mares para o desen-
volvimento sustentável. Para garantir uma perspectiva temporal e histórica, 
é importante considerar que as atividades econômicas e sociais, as convivên-
cias culturais e as condições ambientais atuais são, em parte, fruto de decisões 
tomadas no passado. Estudos de diferentes épocas e locais contribuem para que 
seja possível identi$car como nossa sociedade está organizada e como ela se 
relaciona e representa a natureza. O estudo da história local é proposto para 
ser confrontado com outras realidades do Brasil e do mundo, possibilitando 
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que os estudantes identi�quem diferenças e semelhanças nas relações entre as 
sociedades e as águas. 

No 5º ano, também em perspectiva interdisciplinar, a proposta é estudar a 
história das cidades: a história da Cidade de São Paulo no tempo atual, de uma 
cidade que foi capital do Brasil, de uma cidade da América pré-colombiana e 
outra da África. Procura-se também caracterizar o que signi�ca viver em uma 
cidade e estabelecer semelhanças e diferenças com um diferente modo de vida, 
como o de povos indígenas no Xingu. Essa diferença permite trabalhar o con-
ceito de simultaneidade e de que ambos (cidade e aldeia indígena) vivem na 
mesma temporalidade, embora com modos de vida diferentes. 

Começar por São Paulo signi�ca partir do local de vivência do estudante, 
problematizando a história da cidade, identi�cando permanências e mudan-
ças. Na sequência, a ideia é que conheçam um centro urbano administrativo, 
uma capital, e sua história relacionada ao centro do poder político, como foi 
Salvador e Rio de Janeiro e é hoje Brasília. A proposta de conhecer a história 
de uma cidade da América pré-colombiana é um meio de os estudantes sabe-
rem que os povos nativos da América construíram cidades antes de terem aqui 
sido implantados os modelos das cidades europeias com a colonização. Nesse 
caso, cidades como Cuzco, que foi capital do Império Inca, e Cidade do México, 
que foi capital do Império Asteca, podem contribuir para ampliar o conceito de 
modo de vida urbano e compreender as dimensões de tempo histórico. Incluir 
ainda a história de uma cidade do outro continente, como Timbuktu6, possibi-
lita identi�car na história da África a presença da vida urbana anterior à colo-
nização. Por �m, a proposta é confrontar a vida na cidade com o modo de vida 
de povos quilombolas ou indígenas do Xingu. 

No caso dos quilombos, é importante distinguir os antigos dos contempo-
râneos. Tradicionalmente, aprende-se que um quilombo foi formado por pes-
soas que foram escravizadas e que fugiram de espaços escravistas durante o 
período colonial e imperial brasileiro. Entretanto, desde a década de 1990, foi 
regulamentado também o que se denomina “quilombo contemporâneo”7, a par-
tir do que determina a Constituição de 1988. Nesses quilombos atuais, as lutas 
por direito das populações afro-brasileiras possibilitaram que conquistassem 
demarcações de terras, a partir de histórias de �xação de comunidades negras 
em determinados territórios.

No 6º ano, estudam-se os deslocamentos populacionais que acontecem atu-
almente na Cidade de São Paulo, a �m de entender suas razões e sua participa-
ção nas mudanças culturais na cidade. Estudam-se também os deslocamentos 
populacionais no mundo antigo, com o início da humanidade até o século VI, 
considerando a ocupação dos continentes e os intercâmbios, con+itos, assimi-
lações e trocas culturais. Outro recorte temático é o estudo da dieta alimentar 
das populações humanas na Antiguidade e suas relações com o modo de vida 
nômade e o modo de vida sedentário. Assim, possibilita-se que os estudantes 
conheçam, debatam e re+itam a respeito das criações humanas, incluindo as 
diferentes linguagens, técnicas, religiões, organizações políticas e manifestações 

6. A cidade de Timbuktu está 
localizada no centro do Mali, capital 
da região de mesmo nome. Aparece 
na literatura, em mapas, fontes e 
documentos com diferentes gra�as 
sendo conhecida como Timbuktu 
em inglês, Tombuctu em português; 
Tombouctou em francês e Tumbutu 
em songai. Ao longo dos séculos XIV 
e XV, tornou-se um centro de difusão 
comercial e cultural, no qual cristãos 
muçulmanos e judeus conviviam 
com tolerância religiosa e racial. Em 
1988, essa cidade foi inscrita pela 
UNESCO na lista de Patrimônio 
Mundial.  

7. “O atual conceito de quilombo 
difere fundamentalmente do que 
representava no transcorrer do 
regime escravocrata, e mesmo quase 
um século após a abolição da escra-
vidão. O que antes era uma categoria 
vinculada à criminalidade, à margina-
lidade e ao banditismo é hoje consi-
derado, de acordo com a perspectiva 
antropológica mais recente, entre 
outros elementos, como um ente vivo 
e dinâmico, […] sujeito a mudanças 
culturais. Está também associado a 
um poderoso instrumento político-
-organizacional e ao acesso a políticas 
públicas.” (MARQUES, 2013, p. 143).
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artísticas relacionando-as aos modos de vida nômade e sedentário e às migra-

ções. Metodologicamente, nesse ano em especial, é importante incentivar a lei-

tura de diferentes tipos de documentos históricos: cultura material (objetos, 

artefatos, monumentos), documentos iconográ� cos (imagens, fotogra� as, arte 

rupestre, pinturas), diferentes tipos de textos (obras literárias, canções, nota-

ções matemáticas, calendários, construções). Essa pluralidade de fontes docu-

mentais permite uma re� exão sobre a expressão das culturas humanas tanto no 

passado quanto no presente. 

 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

HISTÓRIA DAS 
RELAÇÕES DAS 
SOCIEDADES 
COM AS ÁGUAS 
E OS RIOS: COMO 
HISTORICAMENTE 
TEMOS ACESSO 
À ÁGUA E 
CONVIVEMOS 
COM OS RIOS?

As histórias dos rios da Cidade de São Paulo, 
de outros estados brasileiros e de um rio de 
outro local do mundo.
Objetos de conhecimento para que estudem: 

A história do abastecimento de água na 
Cidade de São Paulo;
A presença dos rios na história da Cidade de 
São Paulo: Tamanduateí, Anhangabaú, Tietê 
e Pinheiros – e seus afluentes; 
A história das populações ribeirinhas do rio 
São Francisco;
A importância dos rios para as sociedades 
humanas;
A diversidade cultural expressa nas relações 
das sociedades com a água e os rios 
(religiosidade, festas etc.);
Os problemas socioambientais, a 
preservação da qualidade da água e da 
qualidade de vida das populações;
Coleta e tratamento de informações de 
fontes diversas;
Noções de tempo e suas medidas;
Noções de espaço e suas representações;
Compreensão e respeito à diversidade 
individual, dos povos e das culturas no 
passado e no presente.

(EF04H01) Investigar como se tem acesso à água 
vivendo em uma cidade como São Paulo.

(EF04H02) Identificar as diferentes relações que os 
grupos humanos estabelecem com os rios, tais como: 
deslocamentos, atividades econômicas e lazer em 
diferentes tempos e espaços.

(EF04H03) Localizar de onde chegam as águas que 
abastecem a cidade.

(EF04H04) Compreender como alguns rios da Cidade 
de São Paulo tiveram seus cursos alterados ou tornaram-
se invisíveis no processo de construção e ocupação da 
cidade.

(EF04H05) Conhecer a história do uso da água na 
Cidade de São Paulo a partir dos rios.

(EF04H06) Conhecer a história de importantes rios 
nacionais.

 (EF04H07) Selecionar características de importantes 
rios nacionais, tais como: Tietê, São Francisco e 
Amazonas, no presente e no passado.
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4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL (continuação)

Eixos Objetos 
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável

HISTÓRIA DAS 
RELAÇÕES DAS 
SOCIEDADES 
COM AS ÁGUAS 
E OS RIOS: COMO 
HISTORICAMENTE 
TEMOS ACESSO 
À ÁGUA E 
CONVIVEMOS 
COM OS RIOS?

As histórias dos rios da Cidade de São Paulo, 
de outros estados brasileiros e de um rio de 
outro local do mundo.
Objetos de conhecimento para que estudem: 
A história do abastecimento de água na 
Cidade de São Paulo;
A presença dos rios na história da Cidade de 
São Paulo: Tamanduateí, Anhangabaú, Tietê 
e Pinheiros – e seus afluentes; 
A história das populações ribeirinhas do rio 
São Francisco;
A importância dos rios para as sociedades 
humanas;
A diversidade cultural expressa nas relações 
das sociedades com a água e os rios 
(religiosidade, festas etc.);
Os problemas socioambientais, a 
preservação da qualidade da água e da 
qualidade de vida das populações;
Coleta e tratamento de informações de 
fontes diversas;
Noções de tempo e suas medidas;
Noções de espaço e suas representações;
Compreensão e respeito à diversidade 
individual, dos povos e das culturas no 
passado e no presente.

(EF04H08) Conhecer a história de um importante rio 
de outra localidade do mundo.

(EF04H09) Selecionar característica de um 
importante rio de outro continente do mundo, como o 
Tejo em Portugal, o Nilo no Egito ou o Níger no Mali.

 (EF04H10) Observar e conhecer as vivências sociais, 
culturais e ambientais de córregos, nascentes, 
represas ou de um rio da cidade.

 (EF04H11) Conhecer a história das populações 
ribeirinhas de um rio de São Paulo, do Brasil ou do 
mundo e identificar seus costumes.

(EF04H12) Conhecer as expressões culturais e religiosas 
nas relações das sociedades com as águas e os rios, 
identificando referências europeias, indígenas e africanas.

(EF04H13) Identificar alguns problemas que afetam 
a qualidade ambiental das águas e dos rios em 
São Paulo e que impactam os modos de vida de 
determinados grupos sociais.

(EF04H14) Exercitar o respeito à diferença em uma 
sociedade plural.

(EF04H15) Refletir sobre os eventos cotidianos e 
suas variações de significado no tempo e no espaço.

(EF04H16) Reconhecer que textos, imagens, 
objetos e as mais diferentes produções humanas 
estabelecem relações com seus autores, locais de 
produção e tempo histórico.

(EF04H17) Reconhecer que diferentes sujeitos 
possuem percepções diferentes da realidade. 
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5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Eixos Objetos 
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável

O MODO DE VIDA 
URBANO NO 
PRESENTE E NO 
PASSADO: COMO 
A VIDA URBANA 
SE CONSTITUIU 
NO PASSADO E 
SE CONSTITUI 
NO PRESENTE? 
E COMO TEM SE 
CONSTITUÍDO 
OUTROS MODOS 
DE VIDA?

A história da Cidade de São Paulo, de uma 
cidade sede de governo brasileiro (Salvador, 
Rio de Janeiro ou Brasília), de uma cidade da 
América Latina (como a Cidade do México 
ou Cuzco) e uma cidade do continente 
africano (como Timbuktu) e o modo de vida 
de alguns povos indígenas do Parque do 
Xingu ou de um quilombo.
Objetos de conhecimento para que estudem:

Características da vida urbana;
Transformações urbanas ao longo do 
tempo;
Diferentes histórias de cidades com 
características distintas;
Uma cidade da América Latina;
Uma cidade da África;
Modos de vida dos povos indígenas no 
Parque Nacional do Xingu ou em um 
quilombo;
Coleta de informações de fontes diversas;
Construção de narrativas que deem conta 
da história da vida urbana e de outros 
modos de vida;
Noções de tempo e suas medidas;
Noções de espaço e suas representações;
Compreensão e respeito à diversidade 
individual, dos povos e das culturas no 
passado e no presente.

(EF05H01) Identificar e analisar o modo de vida na 
Cidade de São Paulo no século XXI.

(EF05H02) Identificar e analisar modos de vida 
na Cidade de São Paulo em diferentes épocas, 
confrontando realidades e avaliando transformações 
ao longo do tempo.

(EF05H03) Compreender aspectos e significados da 
vida urbana, a partir da história de São Paulo e suas 
vivências, analisando fontes documentais (textos, 
plantas, mapas, memórias etc.).

(EF05H04) Localizar cidades que foram capitais do 
Brasil, identificando os bens culturais do patrimônio 
histórico material e imaterial.

(EF05H05) Conhecer a história de uma cidade que foi 
capital do Brasil, comparando com a história da Cidade 
de São Paulo.

(EF05H06) Identificar e localizar importantes cidades 
na América Latina e conhecer a história de uma delas, 
comparando com a história da Cidade de São Paulo.

(EF05H07) Identificar e conhecer importantes cidades 
do mundo tendo como exemplo uma cidade do 
continente africano e sua história, comparando com a 
história da Cidade de São Paulo.

(EF05H08) Identificar e refletir sobre algumas 
características da vida urbana, a partir das histórias 
das diferentes cidades estudadas.

(EF05H09) Localizar e conhecer a história dos 
povos indígenas do Parque do Xingu e de outras 
localidades.

(EF05H10) Conhecer e refletir sobre o modo de vida de 
alguns povos indígenas no Parque Nacional do Xingu.

 (EF05H11) Identificar semelhanças e diferenças entre 
modos de vida urbanos e modos de vida de alguns 
povos indígenas do Xingu ou do quilombo estudado;

book.curriculo SME_HISTORIA_AF.indb   84 05/02/18   15:25



85

CICLO INTERDISCIPLINAR

PARTE 2 – HISTÓRIA

5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL (continuação)

Eixos Objetos 
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável

O MODO DE VIDA 
URBANO NO 
PRESENTE E NO 
PASSADO: COMO 
A VIDA URBANA 
SE CONSTITUIU 
NO PASSADO E 
SE CONSTITUI 
NO PRESENTE? 
E COMO TEM SE 
CONSTITUÍDO 
OUTROS MODOS 
DE VIDA?

A história da Cidade de São Paulo, de uma 
cidade sede de governo brasileiro (Salvador, 
Rio de Janeiro ou Brasília), de uma cidade da 
América Latina (como a Cidade do México 
ou Cuzco) e uma cidade do continente 
africano (como Timbuktu) e o modo de vida 
de alguns povos indígenas do Parque do 
Xingu ou de um quilombo.
Objetos de conhecimento para que estudem:

Características da vida urbana;
Transformações urbanas ao longo do 
tempo;
Diferentes histórias de cidades com 
características distintas;
Uma cidade da América Latina;
Uma cidade da África;
Modos de vida dos povos indígenas no 
Parque Nacional do Xingu ou em um 
quilombo;
Coleta de informações de fontes diversas;
Construção de narrativas que deem conta 
da história da vida urbana e de outros 
modos de vida;
Noções de tempo e suas medidas;
Noções de espaço e suas representações;
Compreensão e respeito à diversidade 
individual, dos povos e das culturas no 
passado e no presente.

(EF05H12) Respeitar e valorizar os diferentes modos 
de vida, diferenciando-os em relação às culturas, aos 
povos e às épocas.

(EF05H13) Compreender como a Cidade de São Paulo 
se organizou ao longo do tempo em relação à questão 
da acessibilidade: calçadas, ônibus, libras.

(EF05H14) Reconhecer a existência de identidades 
plurais e diferentes grupos e culturas na cidade.

(EF05H15) Compreender o cotidiano como revelador 
de contextos de mudanças históricas.

 (EF05H16) Reconhecer que textos, imagens, objetos 
e as mais diferentes produções humanas estabelecem 
relações com seus autores, locais de produção e tempo 
histórico.

(EF05H17) Reconhecer, e respeitar que diferentes 
sujeitos possuem percepções diferenciadas da 
realidade, estejam eles inseridos no mesmo tempo 
e espaço ou em tempos e espaços diferentes.
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6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Eixos Objetos 
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável

MIGRAÇÕES 
HUMANAS: DE 
QUE MANEIRAS OS 
DESLOCAMENTOS 
HUMANOS 
ATUARAM E ATUAM 
COMO FATOR DE 
CONSTITUIÇÃO 
DAS SOCIEDADES? 
COMO SE DÁ A 
RELAÇÃO DA 
CIDADE DE SÃO 
PAULO COM AS 38 
OUTRAS CIDADES 
QUE COMPÕEM 
A METRÓPOLE 
PAULISTANA, NO 
QUE TOCA AS 
ÁGUAS, RESERVAS 
HÍDRICAS, RIOS, 
DESPERDÍCIO E 
PROVIMENTO?

Migrantes e imigrantes na Cidade de São 
Paulo no século XXI. 
As migrações humanas em diferentes épocas 
da história da humanidade. 
As migrações dos grupos humanos em 
diferentes continentes. 
O nomadismo e a sedentarização na 
Antiguidade e as mudanças na dieta 
alimentar e na produção de alimentos.
 A vida urbana em diferentes culturas. 
As relações entre a criação da linguagem 
escrita, números, técnicas e calendários. 
As trocas, conflitos, assimilações e 
apropriações culturais e religiosas. 
A constituição das organizações políticas.

Objetos de conhecimento para que estudem:
A constância dos deslocamentos 
humanos;
Diferenças e semelhanças entre o modo 
de vida da Antiguidade e o atual;
Os primeiros grupos humanos e seus 
modos de viver nômade e sedentário;
Coleta, tratamento e análise de 
informações de fontes diversas;
Construção de narrativas que deem conta 
da história da Antiguidade;
Noções de tempo e suas medidas;
Noções de espaço e suas representações;
Compreensão e respeito à diversidade 
individual, dos povos e das culturas no 
passado e no presente.

(EF06H01) Identificar e conhecer migrantes e 
imigrantes que chegam à Cidade de São Paulo e suas 
histórias no século XXI.

(EF06H02) Reconhecer que as migrações humanas 
estiveram presentes em diferentes épocas da história 
da humanidade.

(EF06H03) Conhecer e analisar as migrações 
humanas na Antiguidade que desencadearam a 
ocupação em diferentes continentes.

(EF06H04) Conhecer a história da alimentação 
na Antiguidade e relacionar com as mudanças no 
modo de vida das populações e seus legados para a 
alimentação atual.

(EF06H05) Estabelecer diferenças entre sociedades 
nômades e sedentárias e relacionar com os contextos 
históricos.

(EF06H06) Conhecer o modo de vida urbano em 
diferentes contextos da Antiguidade.

(EF06H07) Comparar o modo de vida da Antiguidade 
com o que prevalece na Cidade de São Paulo, 
reconhecendo a predominância atual da vida urbana e 
do sedentarismo.

(EF06H08) Conhecer a diversidade de criações 
humanas no mundo antigo, como as diferentes 
linguagens, técnicas e artes, confrontando com as 
contribuições que foram legadas ao modo de vida 
atual na Cidade de São Paulo.

(EF06H09) Conhecer a história da Antiguidade 
através de análise de diferentes tipos de fontes 
documentais.

(EF06H10) Conhecer as múltiplas formas de interação 
entre culturas e povos na Antiguidade analisando as 
trocas, os conflitos, as assimilações e as apropriações 
culturais e religiosas.
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6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL (continuação)

Eixos Objetos 
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável

MIGRAÇÕES 
HUMANAS: DE 
QUE MANEIRAS OS 
DESLOCAMENTOS 
HUMANOS 
ATUARAM E ATUAM 
COMO FATOR DE 
CONSTITUIÇÃO 
DAS SOCIEDADES? 
COMO SE DÁ A 
RELAÇÃO DA 
CIDADE DE SÃO 
PAULO COM AS 38 
OUTRAS CIDADES 
QUE COMPÕEM 
A METRÓPOLE 
PAULISTANA, NO 
QUE TOCA AS 
ÁGUAS, RESERVAS 
HÍDRICAS, RIOS, 
DESPERDÍCIO E 
PROVIMENTO?

Migrantes e imigrantes na Cidade de São 
Paulo no século XXI. 
As migrações humanas em diferentes épocas 
da história da humanidade. 
As migrações dos grupos humanos em 
diferentes continentes. 
O nomadismo e a sedentarização na 
Antiguidade e as mudanças na dieta 
alimentar e na produção de alimentos.
 A vida urbana em diferentes culturas. 
As relações entre a criação da linguagem 
escrita, números, técnicas e calendários. 
As trocas, conflitos, assimilações e 
apropriações culturais e religiosas. 
A constituição das organizações políticas.

Objetos de conhecimento para que estudem:
A constância dos deslocamentos 
humanos;
Diferenças e semelhanças entre o modo 
de vida da Antiguidade e o atual;
Os primeiros grupos humanos e seus 
modos de viver nômade e sedentário;
Coleta, tratamento e análise de 
informações de fontes diversas;
Construção de narrativas que deem conta 
da história da Antiguidade;
Noções de tempo e suas medidas;
Noções de espaço e suas representações;
Compreensão e respeito à diversidade 
individual, dos povos e das culturas no 
passado e no presente.

(EF06H11) Conhecer e analisar diferentes manifestações 
políticas na Antiguidade e suas relações com as 
estruturas econômicas e sociais.

(EF06H12) Reconhecer as invenções humanas como 
consequência de constantes intercâmbios culturais, 
reconhecendo o hibridismo cultural.

(EF06H13) Refletir historicamente sobre como 
as identidades locais se transformam pelos 
deslocamentos populacionais.

(EF06H14) Reconhecer que textos, imagens, objetos 
e as mais diferentes produções humanas estabelecem 
relações com seus autores, locais de produção e 
tempo histórico.

(EF06H15) Diferenciar representações de sujeitos 
históricos, contextualizando-as no tempo e no espaço.

book.curriculo SME_HISTORIA_AF.indb   87 05/02/18   15:25


