
PARTE 1 –INTRODUTÓRIO 35

7. Responsabilidade e Participação

Saber: Reconhecer e exercer direitos e deveres, tomar decisões éticas e responsá-
veis para consigo, o outro e o planeta;
Para: Agir de forma solidária, engajada e sustentável, respeitar e promover os 
direitos humanos e ambientais, participar da vida cidadã e perceber-se como 
agente de transformação.

8. Empatia e Colaboração

Saber: Considerar a perspectiva e os sentimentos do outro, colaborar com os 
demais e tomar decisões coletivas;
Para: Agir com empatia, trabalhar em grupo, criar, pactuar e respeitar princípios 
de convivência, solucionar con>itos, desenvolver a tolerância à frustração e pro-
mover a cultura da paz.

9. Repertório Cultural

Saber: Desenvolver repertório cultural e senso estético para reconhecer, valorizar 
e fruir as diversas identidades e manifestações artísticas e culturais e participar de 
práticas diversi3cadas de produção sociocultural;
Para: Ampliar e diversi3car suas possibilidades de acesso a produções culturais 
e suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, 
sociais e relacionais, desenvolvendo seus conhecimentos, sua imaginação, criati-
vidade, percepção, intuição e emoção.

A construção dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que cons-
tam nos componentes curriculares no Currículo da Cidade teve como referência 
a matriz de saberes.

TEMAS INSPIRADORES DO CURRÍCULO DA CIDADE

Um currículo pensado hoje precisa dialogar com a dinâmica e os dilemas da 
sociedade contemporânea, de forma que as novas gerações possam participar 
ativamente da transformação positiva tanto da sua realidade local, quanto dos 
desa3os globais. Temas prementes, como direitos humanos, meio ambiente, desi-
gualdades sociais e regionais, intolerâncias culturais e religiosas, abusos de poder, 
populações excluídas, avanços tecnológicos e seus impactos, política, economia, 
educação 3nanceira, consumo e sustentabilidade, entre outros, precisam ser 
debatidos e enfrentados, a 3m de que façam a humanidade avançar.

O desa3o que se apresenta é entender como essas temáticas atuais podem ser 
integradas a uma proposta inovadora e emancipatória de currículo, bem como 
ao cotidiano de escolas e salas de aula. Foi com essa intenção que o Currículo 
da Cidade incorporou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), pac-
tuados na Agenda 2030 pelos países-membros das Nações Unidas, como temas 
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inspiradores a serem trabalhados de forma articulada com os objetivos de apren-
dizagem e desenvolvimento dos diferentes componentes curriculares.

A Agenda é um plano de ação que envolve 5 P’s: Pessoas, Planeta, 

Prosperidade, Paz, Parceria.

Pessoas: garantir que todos os seres humanos possam realizar o seu 
potencial em dignidade e igualdade, em um ambiente saudável.
Planeta: proteger o planeta da degradação, sobretudo por meio do con-
sumo e da produção sustentáveis, bem como da gestão sustentável dos 
seus recursos naturais.
Prosperidade: assegurar que todos os seres humanos possam desfrutar 
de uma vida próspera e de plena realização pessoal.
Paz: promover sociedades pací3cas, justas e inclusivas que estão livres 
do medo e da violência.
Parceria: mobilizar os meios necessários para implementar esta Agenda 
por meio de uma Parceria Global para o Desenvolvimento Sustentável.

Os 17 objetivos são precisos e propõem: 

1. Erradicação da pobreza; 
2. Fome zero e agricultura sustentável; 
3. Saúde e bem-estar; 
4. Educação de qualidade; 
5. Igualdade de gênero; 
6. Água potável e saneamento básico; 
7. Energia Limpa e Acessível; 
8. Trabalho decente e crescimento econômico; 
9. Indústria, inovação e infraestrutura; 
10. Redução das desigualdades; 
11. Cidades e comunidades sustentáveis; 
12. Consumo e produção responsáveis; 
13. Ação contra a mudança global do clima; 
14. Vida na água; 
15. Vida terrestre; 
16. Paz, justiças e instituições e3cazes; 
17. Parcerias e meios de implementação.

Esses objetivos estão alinhados com os da atual gestão da Cidade de São 
Paulo nos seus eixos, metas e projetos, os quais determinam a melhoria da quali-
dade de vida e sustentabilidade de todos os habitantes da cidade. 

CONHEÇA MAIS SOBRE  
Agenda 2030  
no documento:

Transformando Nosso Mundo: 
A Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável.

Disponível em:  
 https://nacoesunidas.org/
pos2015/agenda2030/
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Esses objetivos estão compreendidos em 169 metas ambiciosas para cumpri-
mento pelos países-membros da Organização das Nações Unidas (ONU). A inte-
gração do Currículo da Cidade com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
se dá tanto por escolhas temáticas de assuntos que podem ser trabalhados em sala 
de aula nos diversos componentes curriculares, quanto na escolha das metodolo-
gias de ensino que priorizem uma educação integral, em consonância com a pro-
posta de Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS) da UNESCO. 

A EDS traz uma abordagem cognitiva, socioemocional e comportamental 
e busca fomentar competências-chave7 para atuação responsável dos cidadãos a 
3 m de lidar com os desa3 os do século XXI. O que a EDS oferece, mais além, é o 
olhar sistêmico e a capacidade antecipatória, necessários à própria natureza dos 
ODS de serem integrados, indivisíveis e interdependentes. 

OS CINCO P’S DA AGENDA 2030 

— DO GLOBAL PARA O LOCAL
Erradicar a pobreza e a fome  de todas as maneiras e garantir a dignidade e a igualdade  

Garantir vidas prósperas e plenas, 
em harmonia com a natureza

Promover 
sociedades 
pacíficas, justas 
e inclusivas

Implementar a agenda 
por meio de uma 
parceria global sólida

Proteger os recursos naturais e o clima do 
nosso planeta para as gerações futuras

P

P

P

P

P PESSOAS

PROSPERIDADE

PAZ

Desenvolvimento

Sustentável

PARCERIAS

PLANETA

FONTE: :  http://jornada2030.com.br/2016/08/10/os-5-ps/

7. O termo competências-chave 
foi transcrito do documento da 
UNESCO (2017) para 3 ns de corres-
pondência com a Matriz de Saberes 
do Currículo da Cidade. 
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Transformando Nosso Mundo: 
A Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável: 

Disponível em:  
https://nacoesunidas.org/
pos2015/agenda2030/

Educação para os Objetivos 
de Desenvolvimento 
Sustentável: Objetivos de 
Aprendizagem

Disponível em:  
http://unesdoc.unesco.org/ 
images/0025/002521/ 
252197POR.pdf

CONHEÇA MAIS SOBRE  
Agenda 2030  

nos documentos:

A implementação da aprendizagem para os ODS por meio da EDS vai além 
da incorporação de objetivos de aprendizagem e desenvolvimento no currículo 
escolar, com contornos precisos para cada ciclo de aprendizagem, idade e com-
ponente curricular, incluindo, também, a integração dos ODS em políticas, 
estratégias e programas educacionais; em materiais didáticos; na formação dos 
professores; na sala de aula e em outros ambientes de aprendizagem. 

CORRESPONDÊNCIA ENTRE AS COMPETÊNCIAS-CHAVE DA EDUCAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E A MATRIZ DE SABERES DO CURRÍCULO DA CIDADE.

Competências-Chave DEFINIÇÃO MATRIZ DE SABERES – 
CURRÍCULO DA CIDADE

1. COMPETÊNCIA DE 
PENSAMENTO SISTÊMICO

Capacidade de aplicar diferentes marcos de resolução 
de problemas para problemas complexos de 
sustentabilidade e desenvolver opções de soluções 
viáveis, inclusivas e equitativas que promovam  
o desenvolvimento sustentável.

Pensamento Científico,  
Crítico e Criativo;
Empatia e Colaboração

2. COMPETÊNCIA 
ANTECIPATÓRIA

Capacidade de compreender e avaliar vários futuros – 
possíveis, prováveis e desejáveis; criar as próprias visões 
para o futuro; aplicar o princípio da precaução; avaliar as 
consequências das ações; e lidar com riscos e mudanças.

Resolução de problemas

3. COMPETÊNCIA 
NORMATIVA

Capacidade de entender e refletir sobre as normas e os 
valores que fundamentam as ações das pessoas; e negociar 
valores, princípios, objetivos e metas de sustentabilidade, 
em um contexto de conflitos de interesses e concessões, 
conhecimento incerto e contradições.

Responsabilidade e Participação; 
Empatia e Colaboração

4. COMPETÊNCIA 
ESTRATÉGICA

Capacidade de desenvolver e implementar coletivamente 
ações inovadoras que promovam a sustentabilidade em 
nível local e em contextos mais amplos.

Autonomia e Determinação

5. COMPETÊNCIA DE 
COLABORAÇÃO

Capacidade de aprender com outros; compreender e 
respeitar as necessidades, as perspectivas e as ações 
de outras pessoas (empatia); entender, relacionar e 
ser sensível aos outros (liderança empática); lidar com 
conflitos em um grupo; e facilitar a colaboração e a 
participação na resolução de problemas.

Comunicação; 
Abertura à Diversidade; 
Empatia e Colaboração; 
Repertório Cultural

6. COMPETÊNCIA DE 
PENSAMENTO CRÍTICO

Capacidade de questionar normas, práticas e opiniões; 
refletir sobre os próprios valores, percepções e ações; e 
tomar uma posição no discurso da sustentabilidade.

Pensamento Científico,  
Crítico e Criativo

7. COMPETÊNCIA DE 
AUTOCONHECIMENTO

Capacidade de refletir sobre o próprio papel na 
comunidade local e na sociedade (global); avaliar 
continuamente e motivar ainda mais as próprias ações; e 
lidar com os próprios sentimentos e desejos.

Autoconhecimento  
e Autocuidado

8. COMPETÊNCIA DE 
RESOLUÇÃO INTEGRADA  
DE PROBLEMAS

Capacidade de aplicar diferentes marcos de resolução 
de problemas para problemas complexos de 
sustentabilidade e desenvolver opções de soluções 
viáveis, inclusivas e equitativas que promovam 
o desenvolvimento sustentável, integrando as 
competências mencionadas anteriormente.

Autonomia e Determinação; 
Resolução de Problemas

FONTE: UNESCO (2017, p.10) adaptada para 3ns de correlação.
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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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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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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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PARTE 2 – GEOGRAFIA

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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CURRÍCULO DA CIDADE

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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