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O Referencial Curricular do Paraná: princípios, direitos e 

orientações – Geografia foi elaborado a partir da análise das 

propostas curriculares existentes na rede estadual e municipal 

de educação do Estado, intentando-se que, assim, as mais 

variadas vozes sejam contempladas. Neste documento, 

apresentam-se os Direitos e Objetivos de Aprendizagem de 

Geografia, que deverão orientar a elaboração dos documentos 

curriculares das unidades escolares. As proposições elaboradas 

pela Base Nacional Comum Curricular – BNCC, nominadas 

como competências e habilidades, foram transformadas em 

Direitos e Objetivos de Aprendizagem, entendimento justificado 

na introdução deste documento.

Para um melhor entendimento das definições em 

Geografia, é importante compreender o que são as unidades 

temáticas, os objetos de conhecimento e os objetivos de 

aprendizagem existentes do 1.º ao 9.º ano do Ensino 

Fundamental.

As unidades temáticas permitem novas formas de ver o 

mundo, de maneira ampla e crítica, entendendo as relações 

existentes na realidade, de acordo com o aprendizado existente 

na ciência geográfica. Para dar conta desse desafio, o 

componente curricular Geografia engloba cinco unidades 

temáticas comuns ao longo do Ensino Fundamental, em uma 

progressão, ano a ano, dos conhecimentos geográficos, as 

quais são: O sujeito e seu lugar no mundo; Conexões e escalas; 

Mundo do Trabalho; Formas de Representação e pensamento 

espacial; Natureza, ambientes e qualidade de vida.  

Na�unidade�temática�“O sujeito e seu lugar�no�mundo”,

o enfoque principal se dá em noções de identidade e 

pertencimento territorial construídas a partir do espaço de 

vivência.� Em� “Conexões� e� escalas”,� a preocupação está na 

articulação de diferentes escalas de análise, possibilitando aos 

estudantes estabelecer relações entre os níveis local e global.

No�que�se�refere�ao�“Mundo�do�Trabalho”, busca-se a 

compreensão das transformações socioespaciais existentes no 

campo e na cidade, bem como a importância das 

transformações urbano-industriais existentes em variados 

tempos, escalas e processos sociais.

Na� unidade� que� tem� como� tema� as� “Formas de 

representação�e�pensamento�espacial”,�além da ampliação 

gradativa da concepção do que é um mapa e de outras formas 

de representação gráfica, são reunidas aprendizagens que 
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envolvem o raciocínio geográfico.

Por� fim,�na�unidade� temática�que�envolve�a� “Natureza, 

ambientes� e� qualidade� de� vida”, busca-se a unidade da 

Geografia, articulando Geografia física e Geografia humana, 

com destaque para a discussão dos processos físico-naturais e 

suas relações com os aspectos humanos.

Os objetos de conhecimento são elementos 

curriculares que norteiam o trabalho docente, especificando de 

forma ampla os assuntos que podem ser abordados em sala de 

aula. Estes deverão ser problematizados, tendo como objetivo 

desenvolver o  raciocínio geográfico8 do estudante.  

Exemplificando tal dinâmica, na unidade temática denominada 

Mundo do Trabalho,� existe� o� objeto� de� conhecimento� “Os 

diferentes contextos e os meios técnico e tecnológico na 

produção”� que,� por� sua� vez,� apresenta� o� objetivo� de�

aprendizagem (EF08GE14): “Analisar� os processos de 

desconcentração, descentralização e recentralização das 

atividades econômicas a partir do capital estadunidense e 

8 Maneira de exercitar o pensamento espacial. De acordo com Callai, traduz-
se em olhar o mundo para compreender a nossa história e a nossa vida. Este 
olhar, traz a especificidade de nossa disciplina que tem o conceito de espaço 
como foco primordial. O espaço concretiza/materializa as ações humanas e 
a vida social por meio dos embates entre os grupos, vai se mostrando como 
resultado das ações no espaço. (CALLAI, 2013, 17). Ainda, de acordo com 
Callai, a Educação Geográfica caracteriza-se pela intenção de tornar 
significativos os conteúdos para a compreensão da espacialidade, e isso 

chinês em diferentes regiões no mundo, com destaque para 

o Brasil e o Paraná ”. Podemos indagar, por exemplo, dentro 

da ordem mundial de produção, a relação do Brasil e do Paraná 

com os Estados Unidos e a China, analisando os processos de 

desconcentração e descentralização da produção. Outras 

questões também podem ser pensadas para compreender a 

distribuição espacial das indústrias no território paranaense, 

para as quais é imprescindível estabelecer relações com outras 

escalas de análise, tais como a nacional e a global. Para tanto, 

nos indagamos: onde estão concentradas as indústrias Paraná?  

Que semelhanças e diferenças existem com outros estados? 

Que produtos são importados e exportados para a China e os 

Estados Unidos? Como ocorre a integração da produção, 

distribuição e circulação de produtos industrializados e sua 

relação do Brasil e Paraná na ordem mundial da produção com 

os Estados Unidos e a China? O (a) docente poderá 

contextualizar todo o processo histórico-geográfico de 

desenvolvimento das indústrias no Brasil e no mundo, 

pode acontecer por meio da análise geográfica, que exige o desenvolvimento 
de raciocínios espaciais. Este é o caminho estabelecido para analisar, 
entender e buscar as explicações para o que acontece no mundo, para os 
problemas que a sociedade apresenta. (CALLAI, 2013, p. 44). A Base 
Nacional Comum Curricular no componente curricular Geografia, apresenta 
sete princípios para o desenvolvimento do raciocínio geográficos: analogia, 
conexão, diferenciação, distribuição, extensão, localização e ordem. 
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relacionando com o seu município ou áreas mais próximas onde 

há a concentração industrial. É possível discutir questões 

relacionadas às origens dos trabalhadores (as) de diferentes 

tipos de indústrias, utilizando-se de diferenciadas formas de 

representação espacial, como croquis e anamorfoses. Este 

exemplo assinala que questões relacionadas à divisão social e 

territorial do trabalho devem ser discutidas na intencionalidade 

de compreender o fenômeno da industrialização nas mais 

variadas escalas local-nacional e global, levando em 

consideração os problemas socioambientais decorrentes de 

tipos de indústrias poluidoras.

Para os anos iniciais do Ensino Fundamental, na 

Geografia, apresenta-se como foco principal a importância de se 

conhecer os espaços de vivência, a ludicidade, bem como a 

necessidade de aulas de campo para a compreensão dos 

espaços. Assim, seguem os objetos de conhecimento dos Anos 

Inicias e Finais do Ensino Fundamental do componente 

curricular Geografia.

No 1.º ano, discutem-se questões inerentes ao modo de 

vida das crianças; situações de convívio em diferentes lugares; 

ciclos naturais; diferentes tipos de trabalho no seu dia a dia, 

pontos de referência e condições de vida, e acrescentou-se no 

documento�estadual�o�objeto�de�conhecimento�denominado�“(re)�

conhecimento dos espaços físicos do convívio das crianças e 

diferentes tipos de moradia e objetos�construídos�pelo�homem.”

No 2.º ano, a criança desenvolverá, com mais ênfase, 

questões pertinentes a sua comunidade, num grau de 

complexidade maior do pensamento espacial; questões 

pertinentes aos usos dos recursos naturais como solo e água no 

campo e cidade serão trabalhados também. Já para o sistema 

paranaense, construiu-se o objeto de conhecimento 

denominado�“qualidade�ambiental�dos�lugares�de�vivência”.

Já no 3.º ano, apresentam-se discussões relacionadas ao 

campo e à cidade; paisagens naturais e antrópicas; matéria-

prima e indústria; representações cartográficas; produção, 

circulação e consumo e impactos das atividades humanas.

No 4.º ano, há questões relacionadas ao campo e à 

cidade; território e diversidade cultural; trabalho, sistema de 

orientação; conservação e degradação da natureza; o município 

também deve ser discutido nesse ano. No Paraná, houve a 

inserção� do� objeto� de� conhecimento� denominado� “elementos�

naturais�que�formam�o�espaço�natural�e�geográfico”.

No 5.º ano, trabalha-se, em um nível de complexidade 

maior, questões envolvendo a dinâmica populacional; 

diferenças étnico-raciais e étnico-culturais e desigualdades 

sociais; território; redes e urbanização; inovação tecnológica; 
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mapas, imagens de satélite e qualidade ambiental. O documento 

paranaense contempla também o objeto de conhecimento 

denominado�a�“divisão�política�administrativa�do�Brasil�(estados�

e cinco regiões do Instituto Brasileiro de Geografia: IBGE) e o 

processo de formação da população brasileira: a diversidade 

cultural construída�pelas�diferentes�etnias”.

Assinalamos que, nesse momento, é necessária a 

atenção para as questões relacionadas à transição no processo 

de ensino aprendizagem em Geografia, tanto da Educação 

Infantil para os Anos Iniciais, como desses para os Anos Finais

do Ensino Fundamental. Tendo em vista os conteúdos 

historicamente sistematizados no processo de ensino-

aprendizagem em Geografia, torna-se necessário pensar nas 

questões afetivas e de ordem social dos estudantes para o 

desenvolvimento integral, tendo em vista a importância da 

continuidade do processo de alfabetização geográfica, que deve 

ser iniciada na Educação Infantil, indo para os Anos Iniciais e 

continuando nos Anos Finais do Ensino Fundamental e do 

Ensino Médio.

De acordo com a BNCC (BRASIL, 2017 p. 365), “é 

importante, na faixa etária dos anos iniciais, o desenvolvimento 

da capacidade de leitura por meio de fotos, desenhos, plantas, 

maquetes e as mais diversas representações. A alfabetização 

cartográfica é um processo que poderá ser conduzido por 

diferentes encaminhamentos, bem como o desenvolvimento de 

trabalhos de campo, em situações que estimulem a curiosidade, 

a reflexão e o protagonismo”.

É relevante salientar que, nos Anos Finais do Ensino 

Fundamental, o estudo da Geografia contribui para o 

delineamento do projeto de vida dos jovens estudantes, de 

modo que possam compreender a produção do espaço e a 

transformação desse espaço em território usado, vislumbrando 

a necessidade de compreender a articulação escalar 

(cartográficas e geográficas) em uma leitura integral do espaço 

geográfico.

Assim, no 6.º ano, os objetos de conhecimento trazem 

questões sobre identidade sociocultural; a transformação 

demográfica, a distribuição espacial e os indicadores estatísticos 

da população; as relações entre os componentes físico-naturais; 

as transformações das paisagens naturais e antrópicas; 

fenômenos naturais e sociais representados de diferentes 

maneiras; biodiversidade e ciclo hidrológico; atividades 

humanas e dinâmica climática. Foi acrescentado o objeto de 

conhecimento denominado a� “transformação� demográfica,� a�

distribuição�espacial�e�os�indicadores�estatísticos�da�população”�

existente�em�documentos�curriculares�do�Paraná,�e�a�“relação�



463

de trabalho e a produção do espaço como objeto de 

conhecimento”.

No 7° ano, apresentam-se questões relacionadas a ideias 

e concepções sobre a formação territorial do Brasil, formação e 

características da população brasileira; produção, circulação e 

consumo de mercadorias; desigualdade social e o trabalho; 

mapas temáticos e biodiversidade brasileira. No documento 

curricular estadual, inseriu-se o objeto de conhecimento sobre 

as� “diversas� regionalizações� do� espaço� geográfico;� o� espaço�

rural e a modernização da agricultura; a formação, o 

crescimento das cidades, a dinâmica dos espaços urbanos e a 

urbanização.

Por sua vez, no 8.° ano, são abordadas questões 

pertinentes à distribuição da população mundial e 

deslocamentos populacionais; diversidade e dinâmica da 

população mundial e local; corporações e organismos 

internacionais e do Brasil na ordem econômica mundial; os 

diferentes contextos e os meios técnicos e tecnológicos na 

produção; transformações do espaço na sociedade urbano-

industrial na América Latina, aspectos cartográficos 

relacionados à anamorfose, croquis e mapas temáticos da 

América e África; identidades e interculturalidades regionais: 

Estados Unidos da América espanhola e portuguesa e África; 

diversidade ambiental e as transformações nas paisagens na 

América Latina.

Já no 9.º ano, são apresentados, como objetos de 

conhecimento: a hegemonia europeia na economia, na política 

e na cultura; corporações e organismos internacionais; as 

manifestações culturais na formação populacional; a integração 

mundial e suas interpretações: globalização e mundialização;  a 

divisão do mundo em Ocidente e Oriente, intercâmbios 

históricos e culturais entre Europa, Ásia e Oceania; 

transformações do espaço na sociedade urbano-industrial; 

cadeias industriais e inovação no uso dos recursos naturais e 

matérias-primas; leitura e elaboração de mapas temáticos, 

croquis e outras formas de representação para analisar 

informações geográficas; diversidade ambiental e as 

transformações nas paisagens na Europa, na Ásia e na 

Oceania.  Posteriormente� inserimos� o� item� as� “implicações�

socioespaciais do processo de mundialização como objeto de 

conhecimento�no�documento�estadual�do�Paraná”

No documento estadual, as questões relacionadas ao 

Paraná, foram inseridas nos objetivos de aprendizagem, tendo 

em vista a importância de mostrar ao estudante a produção do 

espaço paranaense atrelado aos demais conhecimentos 

curriculares trabalhados na Geografia Escolar.
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Os Objetivos de Aprendizagem, no documento 

paranaense, foram transformados a partir das habilidades 

propostas na BNCC. Correspondem a um conjunto de saberes 

que os estudantes devem desenvolver ao longo da etapa do 

ensino fundamental, permitindo que sejam constantemente 

revisitados e ampliados de forma escalar, visto que não se 

esgotam em um único momento.

Para o desenvolvimento dos conhecimentos geográficos 

em sala de aula, o docente poderá utilizar diferentes estratégias 

didático-pedagógicas,� propiciando� “� atividades� no� ensino� que�

estimulem a autorreflexão e o controle deliberado do 

pensamento, desenvolvendo assim, as funções da atenção, da 

percepção,�da�memória”.�(CAVALCANTI, 1998, p:162-163). Ao 

docente, também cabe a apresentação de situações-problemas 

que envolvam os objetos de conhecimento, trabalhando 

conteúdos geográficos com a utilização de desenhos, jogos 

digitais, brincadeiras, dramatizações, histórias infantis, aula de 

campo, leitura de imagens, trechos de filmes, cartuns, charges, 

quadrinhos e outros recursos que julgar necessários para o 

desenvolvimento da aprendizagem, relacionados à construção 

de um raciocínio geográfico.

Os recursos metodológicos citados auxiliarão os 

estudantes a pensar e construir os conceitos geográficos, 

sempre atrelados aos conteúdos historicamente ensinados na 

Geografia escolar brasileira. Assim, conceitos como lugar e 

espaço geográfico auxiliam na compreensão dos movimentos 

da sociedade em distintas escalas espaço-temporais; o conceito 

de paisagem que trabalha a relação dialética entre sociedade-

natureza, já os conceitos de território e região articulam as 

dimensões política, econômica e simbólico-cultural, bem como a 

projeção espacial das relações entre Sociedade e Natureza. A 

escala geográfica e cartográfica, auxilia na compreensão dos 

fenômenos geográficos e o conceito de rede geográfica, auxilia 

na compreensão da organização e da dinâmica territorial no 

Brasil.  (PIRES; ALVES, 2013, p. 236).

Reforçamos que o estudo da Geografia torna-se 

necessário na construção de uma educação integral, auxiliando 

os estudantes na definição de seus caminhos em busca de uma 

sociedade mais igualitária, justa e solidária, a partir da 

possibilidade de realizar (re) leituras de mundo, compreendendo 

seus espaços e as contradições socioespaciais, especialmente, 

entendendo sua importância enquanto sujeitos na construção 

dos arranjos espaciais e no desenvolvimento de uma práxis 

espacial.

Tendo em vista o jogo dialético entre as questões locais 

e mundiais, no atual processo de mundialização do capital, os 



465

Direitos de Aprendizagem em Geografia atuam como 

asseguradores para os estudantes compreenderem situações 

desiguais existentes na sociedade, sendo agentes da 

transformação social, compreendendo as relações existentes 

entre a sociedade e a natureza.  As inserções no Referencial 

Curricular, relacionadas à Geografia do Paraná apresentam-se 

também como Direitos de Aprendizagem aos estudantes que 

vivem nesta territorialidade, para que os mesmos entendam a 

importância do Paraná e suas relações com o local de vivência, 

com o Brasil e o mundo. Assim, em função dessa importância, 

apresentam-se esses direitos a seguir:

1. Utilizar os conhecimentos geográficos para entender a 

interação sociedade/natureza e exercitar o interesse e o espírito 

de investigação e de resolução de problemas.

2. Estabelecer conexões entre diferentes temas do 

conhecimento geográfico, reconhecendo a importância dos 

objetos técnicos para a compreensão das formas como os seres 

humanos fazem uso dos recursos da natureza ao longo da 

história.

3. Desenvolver autonomia e senso crítico para compreensão e 

aplicação do raciocínio geográfico na análise da ocupação 

humana e produção do espaço, envolvendo os princípios de 

analogia, conexão, diferenciação, distribuição, extensão, 

localização e ordem.

4. Desenvolver o pensamento espacial, fazendo uso das 

linguagens cartográficas e iconográficas, de diferentes gêneros 

textuais e das geotecnologias para a resolução de problemas 

que envolvam informações geográficas.

5. Desenvolver e utilizar processos, práticas e procedimentos de 

investigação para compreender o mundo natural, social, 

econômico, político e o meio-técnico-científico e informacional, 

avaliar ações e propor perguntas e soluções (inclusive 

tecnológicas) para questões que requerem conhecimentos 

científicos da Geografia. 

6. Construir argumentos com base em informações geográficas, 

debater e defender ideias e pontos de vista que respeitem e 
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promovam a consciência socioambiental e o respeito à 

biodiversidade e ao outro, sem preconceitos de qualquer 

natureza.

7. Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, 

responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, 

propondo ações sobre as questões socioambientais, com base 

em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários. 

Na intencionalidade de contribuir para o Plano de 

Trabalho Docente (PTD) e para a organização e reelaboração 

das Propostas Pedagógicas Curriculares (PPC) das redes de 

ensino da Educação Básica existentes no Paraná, apresentam-

se, a seguir, as unidades temáticas, os objetos de conhecimento 

e os objetivos de aprendizagem do componente curricular 

Geografia, considerando o rol de aprendizagens inerentes para 

cada ano do Ensino Fundamental no Estado do Paraná.
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UNIDADE TEMÁTICA
OBJETOS DE 

CONHECIMENTO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

O sujeito e o seu lugar 

no mundo

O modo de vida das 

crianças em diferentes 

lugares

Conhecimento dos 

espaços físicos do 

convívio das crianças 

� (EF01GE01) Descrever características observadas de seus lugares de vivência 
(moradia, escola etc.) e identificar semelhanças e diferenças entre esses lugares, 
dando enfoque aos atributos e funções dos diferentes locais, como casas, 
apartamento, moradia em ambiente urbano e rural, escolas, praças, entre outros.

� (EF01GE02) Identificar semelhanças e diferenças entre jogos e brincadeiras de 
diferentes épocas e lugares, utilizando-se de pesquisas no ambiente familiar e na 
comunidade e no desenvolvimento dos jogos e brincadeiras.

Situações de convívio em 

diferentes lugares

� (EF01GE03) Identificar e relatar semelhanças e diferenças de usos do espaço 
público (praças, parques) para o lazer e diferentes manifestações sociais, 
artísticas e culturais.

� (EF01GE04) Discutir e elaborar, coletivamente, regras de convívio em diferentes 
espaços (sala de aula, escola etc.), reconhecendo a importância de atitudes 
responsáveis com o meio em que vive.

Conexões e escalas
Ciclos naturais e a vida 

cotidiana

� (EF01GE05) Observar e descrever ritmos naturais (dia e noite, variação de 
temperatura e umidade etc.) em diferentes escalas espaciais e temporais, 
comparando a sua realidade com outras, por meio da observação da paisagem 
nas distintas escalas do vivido (escola, bairro, casa, entre outros).
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UNIDADE TEMÁTICA
OBJETOS DE 

CONHECIMENTO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Mundo do trabalho

Diferentes tipos de 

trabalho existentes no 

seu dia a dia

Diferentes tipos de 

moradia e objetos 

construídos pelo homem.

� (EF01GE06) Descrever e comparar diferentes tipos de moradia ou objetos de 
uso cotidiano (brinquedos, roupas, mobiliários), considerando técnicas e 
materiais utilizados em sua produção.

� (EF01GE07) Descrever as atividades de trabalho relacionadas com o dia a dia 
da sua comunidade e de seus familiares.

� Perceber o papel do trabalho e da cultura na produção e organização do espaço 
escolar, relatando as atividades de trabalho existente na escola (limpeza, 
segurança, ensino, direção).

Formas de 

representação e 

pensamento espacial

Pontos de referência

� (EF01GE08) Criar mapas mentais e desenhos com base em itinerários, contos 
literários, histórias inventadas e brincadeiras.

� (EF01GE09) Elaborar e utilizar mapas simples, desenhos e plantas para localizar 
elementos do local de vivência, considerando referenciais espaciais (frente e 
atrás, esquerda e direita, em cima e embaixo, dentro e fora) e tendo o corpo como 
referência.

Natureza, Ambientes e 

qualidade de vida

Condições de vida nos 

lugares de vivência

� (EF01GE10) Descrever características de seus lugares de vivência relacionadas 
aos ritmos da natureza (chuva, vento, calor etc.), e as mudanças que isso acarreta 
no estilo de vida das pessoas.

� (EF01GE11) Associar mudanças de vestuário e hábitos alimentares em sua 
comunidade ao longo do ano, decorrentes da variação de temperatura e umidade 
no ambiente.
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UNIDADE TEMÁTICA
OBJETOS DE 

CONHECIMENTO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

O sujeito e seu lugar no 

mundo

Convivência e interações 

entre pessoas na 

comunidade

� (EF02GE01) Descrever a história das migrações no bairro ou comunidade em 
que vive, identificando os grupos migratórios que contribuíram para essa 
organização.

� (EF02GE02) Comparar costumes e tradições de diferentes populações 
inseridas no bairro ou comunidade em que vive, reconhecendo a importância do 
respeito às diferenças (diferenças de ordem religiosa, étnica, gênero, dentre 
outras).

Riscos e cuidados nos 

meios de transporte e de 

comunicação

� (EF02GE03) Comparar diferentes meios de transporte e de comunicação, 
indicando o seu papel na conexão entre lugares, reconhecendo como esses 
meios interferem nesses processos, e discutir os riscos para a vida e para o 
ambiente e seu uso responsável, de modo a se ter uma conscientização das 
vantagens e desvantagens do uso e manuseio de tais recursos.

Conexões e escalas

Experiências da 

comunidade no tempo e 

no espaço

� (EF02GE04) Reconhecer semelhanças e diferenças nos hábitos, nas relações 
com a natureza e no modo de viver de pessoas em diferentes lugares, 
comparando as particularidades entre o campo e a cidade, tendo em vista hábitos 
de vida e relação com a natureza ao longo dos tempos.

Mudanças e 

permanências

� (EF02GE05) Analisar mudanças e permanências, comparando imagens de um 
mesmo lugar em diferentes tempos.

� Perceber as transformações ocorridas ao longo do tempo, nos espaços de 
vivência, estabelecendo relações de permanências e mudanças, identificando 
quais alterações foram feitas e quais fatores contribuíram para essas mudanças.
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UNIDADE TEMÁTICA
OBJETOS DE 

CONHECIMENTO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Mundo do trabalho

Tipos de trabalho em 

lugares e tempos 

diferentes

� (EF02GE06) Relacionar o dia e a noite a diferentes tipos de atividades sociais 
(horário escolar, comercial, sono entre outros.), identificando as atividades 
cotidianas, realizadas em cada um desses períodos.

� (EF02GE07) Descrever as atividades extrativas (minerais, agropecuárias e 
industriais), de diferentes lugares, identificando as origens de alguns produtos 
do cotidiano e os impactos ambientais oriundos dessas produções e extrações.

� Identificar as atividades industriais no seu bairro, os comércios inseridos na 
comunidade, dando enfoque aos profissionais que desenvolvem esses trabalhos 
nos diferentes espaços de seu convívio social.

Formas de 

representação e 

pensamento espacial

Localização, orientação e 

representação espacial

� (EF02GE08) Identificar e elaborar diferentes formas de representação 
(desenhos, mapas mentais, maquetes) para representar componentes da 
paisagem (elementos naturais e culturais) dos lugares de vivência.

� (EF02GE09) Identificar objetos e lugares de vivência (escola e moradia) em 
imagens aéreas e mapas (visão vertical) e fotografias (visão oblíqua), 
comparando as diferentes visões e representações de um mesmo objeto.

� (EF02GE10) Aplicar princípios de localização e posição de objetos (referenciais 
espaciais, como frente e atrás, esquerda e direita, em cima e embaixo, dentro e 
fora) por meio de representações espaciais da sala de aula e da escola.

� Localizar a escola, bem como saber seu endereço, nomeando ruas e pontos de 
referência próximos, a fim do estudante se locomover com autonomia.
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UNIDADE TEMÁTICA
OBJETOS DE 

CONHECIMENTO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Natureza, ambientes e 

qualidade de vida

Os usos dos recursos 

naturais: solo e água no 

campo e na cidade

� (EF02GE11) Reconhecer a importância do solo e da água para a vida, 
identificando seus diferentes usos (plantação e extração de materiais, entre 
outras possibilidades) e os impactos desses usos no cotidiano da cidade e do 
campo e as ações de conservação e preservação desses recursos no espaço 
vivenciado pela criança.

Qualidade ambiental dos 

lugares de vivência 

� Analisar a qualidade dos ambientes nos espaços de vivência, tais como o 
estado em que se encontram as ruas e calçadas, estado de conservação, 
manutenção e limpeza na escola e seus arredores, entre outros, apontando 
possíveis soluções para os problemas identificados.
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UNIDADE TEMÁTICA
OBJETOS DE 

CONHECIMENTO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

O sujeito e seu lugar no 

mundo

A cidade e o campo: 

aproximações e 

diferenças

� (EF03GE01) Identificar e comparar aspectos culturais dos grupos sociais de 
seus lugares de vivência, seja na cidade, seja no campo, a partir de suas 
características, levando em conta a diversidade social existente na comunidade.

� (EF03GE02) Identificar, em seus lugares de vivência, marcas de contribuição 
cultural e econômica de grupos de diferentes origens, reconhecendo e 
descrevendo a importância que os diferentes grupos têm para a formação sócio-
cultural-econômica da região, identificando sua miscigenação cultural a partir 
dessas descobertas.

� (EF03GE03) Reconhecer os diferentes modos de vida (hábitos alimentares, 
moradias, aspectos culturais, tradições e costumes) de povos e comunidades 
tradicionais em distintos lugares.

Conexões e escalas

Paisagens naturais e 

antrópicas em 

transformação

� (EF03GE04) Explicar como os processos naturais e históricos atuam na 
produção e na mudança das paisagens naturais e antrópicas nos seus lugares 
de vivência, comparando-os a outros lugares, identificando os componentes que 
atuam nos processos de modificação das paisagens.

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

Mundo do trabalho Matéria-prima e indústria

� (EF03GE05) Identificar alimentos, minerais e outros produtos cultivados e 
extraídos da natureza, comparando as atividades de trabalho em diferentes 
lugares (campo e cidade), a fim de reconhecer a importância dessas atividades 
para o fornecimento de alimentos e matéria-prima.
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UNIDADE TEMÁTICA
OBJETOS DE 

CONHECIMENTO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Formas de 

representação e 

pensamento espacial

Representações 

cartográficas

� (EF03GE06) Identificar e interpretar imagens bidimensionais e tridimensionais 
em diferentes tipos de representação cartográfica, destacando a passagem da 
realidade concreta do espaço em que se vive, para a representação sob a forma 
de mapas e outros recursos cartográficos.

� (EF03GE07) Reconhecer e elaborar legendas com símbolos de diversos tipos 
de representações em diferentes escalas cartográficas, problematizando a 
importância dos símbolos para a leitura cartográfica.

Natureza, ambientes e 

qualidade de vida

Produção, circulação e 

consumo

� (EF03GE08) Relacionar a produção de lixo doméstico ou da escola aos 
problemas causados pelo consumo excessivo e construir propostas para o 
consumo consciente, considerando a ampliação de hábitos de redução, reuso e 
reciclagem/ descarte de materiais consumidos em casa, na escola e/ou no 
entorno.

Impactos das atividades 

humanas

� (EF03GE09) Investigar os usos dos recursos naturais, com destaque para os 
usos da água em atividades cotidianas (alimentação, higiene, cultivo de plantas 
etc.), e discutir os problemas ambientais provocados por esses usos.

� (EF03GE10) Identificar os cuidados necessários para utilização da água na 
agricultura e na geração de energia de modo a garantir a manutenção do 
provimento de água potável.

� (EF03GE11) Comparar impactos das atividades econômicas urbanas e rurais 
no seu lugar de vivência, sobre o ambiente físico natural, assim como os riscos 
provenientes do uso de ferramentas e máquinas.
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UNIDADE TEMÁTICA
OBJETOS DE 

CONHECIMENTO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

O sujeito e seu lugar no 

mundo

Território e diversidade 

cultural

� (EF04GE01) Selecionar, em seus lugares de vivência e em suas histórias 
familiares e/ou da comunidade, elementos de distintas culturas (indígenas, afro-
brasileiras, de outras regiões do país, latino-americanas, europeias, asiáticas 
etc.), valorizando o que é próprio em cada uma delas e sua contribuição para a 
formação da cultura local, regional e brasileira.

Processos migratórios no 

Brasil e no Paraná

� (EF04GE02) Descrever processos migratórios e suas contribuições para a 
formação da sociedade brasileira, levantando as origens dos principais grupos 
formadores da cidade e de outras regiões, identificando esses grupos da 
formação populacional do Brasil, relacionados aos fluxos migratórios, dando 
ênfase à formação do Paraná.

Instâncias do poder 

público e canais de 

participação social

� (EF04GE03) Distinguir funções e papéis dos órgãos do poder público 
municipal, e canais de participação social na gestão do Município, incluindo a 
Câmara de Vereadores e Conselhos Municipais, identificando a atuação dos 
gestores municipais frente à organização e solução de problemas no município 
de vivência.

Conexões e escalas

Relação campo e cidade

� (EF04GE04) Reconhecer especificidades e analisar a interdependência do 
campo e da cidade, considerando fluxos econômicos, de informações, de ideias 
e de pessoas, identificando as características da produção e fluxos de matérias-
primas e produtos.

Unidades político-

administrativas do Brasil

� (EF04GE05) Distinguir unidades político-administrativas oficiais e não-oficiais. 
Nacionais (Bairro, Vila, Distrito, Município, Unidade da Federação e grande 
região), suas fronteiras e sua hierarquia, localizando seus lugares de vivência.

Territórios étnico-

culturais

� (EF04GE06) Identificar e descrever territórios étnico-culturais existentes no 
Brasil, tais como terras indígenas e de comunidades remanescentes de 
quilombos, reconhecendo a legitimidade da demarcação desses territórios, 
compreendendo os processos geográficos e históricos dessas formações.
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UNIDADE TEMÁTICA
OBJETOS DE 

CONHECIMENTO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Mundo do trabalho

Trabalho no campo e na 

cidade
� (EF04GE07) Comparar as características do trabalho no campo e na cidade, 
considerando as diferenças, semelhanças e interdependência.

Produção, circulação e 

consumo

� (EF04GE08) Descrever e discutir o processo de produção (transformação de 
matérias-primas), circulação e consumo de diferentes produtos, dentro e fora do 
seu Estado, reconhecendo os passos para essa transformação (o papel das 
fábricas, indústria, a produção em geral).

Formas de 

representação e 

pensamento espacial

Sistema de orientação
� (EF04GE09) Utilizar as direções cardeais na localização de componentes físicos 
e humanos nas paisagens rurais e urbanas, em desenhos e representações 
cartográficas.

Elementos constitutivos 

dos mapas

� (EF04GE10) Comparar tipos variados de mapas econômicos, políticos, 
demográfico, históricos e físicos através de imagens de satélite, planta pictórica, 
planta, croqui cartográfico etc., identificando suas características, elaboradores, 
finalidades, diferenças e semelhanças.

Natureza, ambientes e 

qualidade de vida

Conservação e 

degradação da natureza

� (EF04GE11) Identificar as características das paisagens naturais e antrópicas 
(relevo, cobertura vegetal, rios etc.) no ambiente em que vive, bem como a ação 
humana na conservação ou degradação dessas áreas.

Elementos naturais que 

formam o espaço natural 

e geográfico.

� Estabelecer relações de semelhanças e diferenças entre as paisagens do 
Paraná, município e as paisagens de outros lugares.
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UNIDADE TEMÁTICA
OBJETOS DE 

CONHECIMENTO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

O sujeito e seu lugar no 

mundo

Dinâmica populacional
� (EF05GE01) Descrever e analisar dinâmicas populacionais na Unidade da 
Federação em que vive, estabelecendo relações entre migrações e condições de 
infraestrutura.

A divisão política 

administrativa do Brasil 

(estados e cinco regiões 

do IBGE).

� Identificar as unidades político administrativas da Federação Brasileira 
(Estados), para compreender a formação das cinco regiões da Federação.

� Compreender que o município faz parte de um Estado (ou Unidade da 
Federação), as quais estão incluídas nos limites do território da Federação.

Diferenças étnico-raciais 

e étnico-culturais e 

desigualdades sociais

� (EF05GE02) Identificar diferenças étnico-raciais e étnico-culturais e 
desigualdades sociais entre grupos em diferentes territórios, dando ênfase às 
condições de saúde, educação, produção e acesso a bens e serviços, entre as 
diferentes comunidades.

O processo de formação 

da população brasileira: a 

diversidade cultural 

construída pelas 

diferentes etnias.

� Identificar os diferentes povos (indígenas; africanos; imigrantes) que formam 
a população brasileira para compreensão da mesma como resultado da  
miscigenação de diferentes etnias.
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UNIDADE TEMÁTICA
OBJETOS DE 

CONHECIMENTO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Conexões e escalas
Território, redes e 

urbanização

� (EF05GE03) Identificar as formas e funções das cidades e analisar as 
mudanças sociais, econômicas e ambientais provocadas pelo seu crescimento, 
a partir de atividades realizadas por essas formações urbanas, como as políticas 
administrativas, turísticas, portuárias, industriais, religiosas, etc.

� (EF05GE04) Reconhecer as características da cidade, e analisar as interações 
entre a cidade e o campo e entre cidades na rede urbana, relacionando a 
integração que existe entre diferentes cidades (próximas ou distantes) e a 
distribuição da oferta de bens e serviços.

Mundo do trabalho
Trabalho e inovação 

tecnológica

� (EF05GE05) Identificar e comparar as mudanças dos tipos de trabalho e 
desenvolvimento tecnológico na agropecuária, na indústria, no comércio e nos 
serviços, fazendo uma relação entre o antes e o depois do desenvolvimento das 
tecnologias e a sua importância nos diferentes setores da economia.

� (EF05GE06) Identificar e comparar transformações dos meios de transporte e 
de comunicação, assim como o papel das redes de transportes e comunicação 
para a integração entre cidades e o campo com vários lugares do mundo.

� (EF05GE07) Identificar os diferentes tipos de energia utilizados na produção 
industrial, agrícola e extrativa e no cotidiano das populações, dando ênfase a do 
Paraná e seu município.
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UNIDADE TEMÁTICA
OBJETOS DE 

CONHECIMENTO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Formas de 

representação e 

pensamento espacial

Mapas e imagens de 

satélite

� (EF05GE08) Analisar transformações de paisagens nas cidades, comparando 
sequência de fotografias, fotografias aéreas e imagens de satélite de épocas 
diferentes, destacando semelhanças e diferenças em relação a ritmos das 
mudanças, entre outros.

Representação das 

cidades e do espaço 

urbano

� (EF05GE09) Estabelecer conexões e hierarquias entre diferentes cidades, 
utilizando mapas temáticos e representações gráficas, como mapas, croquis, 
plantas, imagens de satélites, fotografias aéreas, desenvolvendo noções e 
conceitos básicos de cartografia, para a identificação de dados naturais e 
socioeconômicos.

Natureza, ambientes e 

qualidade de vida

Qualidade ambiental

� (EF05GE10) Reconhecer e comparar atributos da qualidade ambiental e 
algumas formas de poluição dos cursos de água e dos oceanos (esgotos, 
efluentes industriais, assoreamento, poluição por pesticidas, marés negras etc, 
tendo em vista o impacto das ações humanas sobre a natureza do ponto de vista 
ambiental, comparando as ações domésticas e agrícolas às industriais.

Diferentes tipos de 

poluição

� (EF05GE11) Identificar e descrever problemas ambientais que ocorrem no 
entorno da escola e da residência (lixões, indústrias poluentes, destruição do 
patrimônio histórico, poluição e destruição de nascentes etc.), propondo 
soluções (inclusive tecnológicas) para esses problemas.

Gestão pública da 

qualidade de vida

� (EF05GE12) Identificar órgãos do poder público e canais de participação social, 
responsáveis por buscar soluções para a melhoria da qualidade de vida (em 
áreas como meio ambiente, mobilidade, moradia, saúde, educação e direito à 
cidade) e discutir as propostas implementadas por esses órgãos que afetam a 
comunidade em que vive para a solução dos problemas locais e regionais.
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UNIDADE TEMÁTICA
OBJETOS DE 

CONHECIMENTO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

O sujeito e o seu lugar 

no mundo

Identidade sociocultural

� (EF06GE01) Comparar modificações das paisagens nos lugares de vivência e 
os usos desses lugares em diferentes tempos.

� (EF06GE02) Analisar modificações de paisagens por diferentes tipos de 
sociedade, com destaque para os povos originários e demais comunidades 
tradicionais existentes no território paranaense.

A transformação 

demográfica, a 

distribuição espacial e os 

indicadores estatísticos 

da população

� Entender a transformação demográfica e a distribuição espacial da população, 
como resultado de diferentes fatores (econômicos, históricos, naturais e 
políticos).

� Entender o significado dos indicadores demográficos refletidos na organização 
espacial.

Conexões e escalas

Relações entre os 

componentes físico-

naturais

� (EF06GE03) Descrever os movimentos do planeta e sua relação com a 
circulação geral da atmosfera, o tempo atmosférico e os padrões climáticos.

� (EF06GE04) Descrever o ciclo da água, comparando o escoamento superficial 
no ambiente urbano e rural, reconhecendo os principais componentes da 
morfologia  das bacias e das redes hidrográficas e a sua localização no modelado 
da superfície terrestre e da cobertura vegetal.

� (EF06GE05) Relacionar padrões climáticos, tipos de solo, relevo e formações 
vegetais existentes no seu município, no Paraná e no mundo. 

� Identificar os componentes físico-naturais (rochas, solo, relevo, clima, 
hidrografia, atmosfera, vegetação), compreendendo suas inter-relações e sua 
apropriação pela sociedade.

� Reconhecer as formas de apropriação da natureza, a partir da ação humana e 
suas consequências econômicas, socioambientais e políticas.
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UNIDADE TEMÁTICA
OBJETOS DE 

CONHECIMENTO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Mundo do trabalho

Transformação das 

paisagens naturais e 

antrópicas

� (EF06GE06) Identificar as características das paisagens transformadas pelo 
trabalho humano a partir do desenvolvimento da agropecuária e do processo de 
industrialização 

� (EF06GE07) Explicar as mudanças na interação humana com a natureza a partir 
do surgimento das cidades 

As relações de trabalho e 

a produção e reprodução 

do espaço

� Perceber que a interação entre sociedade e natureza ocorre por meio do 
trabalho, visto como ação humana, social e econômica que transforma a 
natureza.

Formas de 

representação e 

pensamento espacial

Fenômenos naturais e 

sociais representados de 

diferentes maneiras

� Perceber que os fenômenos naturais e sociais ocorrem em diferentes escalas 
e podem ser representados graficamente. 

� Construir cartografias para compreender os arranjos espaciais em âmbito local-
regional.  

� (EF06GE08) Medir distâncias na superfície pelas escalas gráficas e numéricas 
dos mapas, relacionando os fenômenos sociais e naturais.

� (EF06GE09) Elaborar modelos tridimensionais, blocos-diagramas e perfis 
topográficos e de vegetação, visando à representação de elementos e estruturas 
da superfície terrestre.
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UNIDADE TEMÁTICA
OBJETOS DE 

CONHECIMENTO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Natureza, ambientes e 

qualidade de vida

Biodiversidade e ciclo 

hidrológico

� (EF06GE10) Explicar as diferentes formas de uso do solo (rotação de terras, 
terraceamento, aterros etc.) e de apropriação dos recursos hídricos (sistema de 
irrigação, tratamento e redes de distribuição), bem como suas vantagens e 
desvantagens em diferentes épocas e lugares.

� Entender a importância dos solos nos ambientes urbanos e rurais.

� Reconhecer a inter-relação entre as diferentes paisagens naturais e a 
biodiversidade.

� (EF06GE11)  Analisar distintas interações das sociedades com a natureza, com 
base na distribuição dos componentes físico-naturais, incluindo as 
transformações da biodiversidade local e do mundo.

� (EF06GE12)  Identificar o consumo dos recursos hídricos e o uso das principais 
bacias hidrográficas no município de vivência, no Paraná, Brasil e no mundo, 
enfatizando as transformações nos ambientes urbanos

Atividades humanas e 

dinâmica climática

� Compreender a dinâmica climática como um fenômeno natural que se 
manifesta de maneira diferente nas diversas escalas.

� (EF06GE13) Analisar consequências, vantagens e desvantagens das práticas 
humanas na dinâmica climática (ilha de calor, inversão térmica, aquecimento 
global entre outros).
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UNIDADE TEMÁTICA
OBJETOS DE 

CONHECIMENTO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

O sujeito e o seu lugar 

no mundo

Ideias e concepções 

sobre a formação 

territorial do Brasil

� (EF07GE01) Avaliar, por meio de exemplos extraídos dos meios de 
comunicação, ideias e estereótipos acerca das paisagens e da formação 
territorial do Brasil e do Paraná.

Conexões e escalas

Formação territorial do 

Brasil

� Compreender a formação territorial brasileira e suas transformações nas 
diferentes escalas geográficas: local, regional e nacional.

� (EF07GE02) Analisar a influência dos fluxos econômicos e populacionais na 
formação socioeconômica e territorial do Brasil, compreendendo os conflitos e 
as tensões históricas e contemporâneas.

� (EF07GE03)  Selecionar argumentos que reconheçam as territorialidades dos 
povos indígenas originários, das comunidades remanescentes de quilombos, 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.

Diversas regionalizações 

do espaço geográfico
� Reconhecer as diferentes formas de regionalização do espaço nas diferentes 
escalas geográficas.

Características da 

população brasileira

� (EF07GE04) Analisar a distribuição territorial da população, considerando a 
diversidade étnico-cultural (indígena, africana, europeia e asiática), assim com 
aspectos de renda, sexo, gênero e  idade nas regiões brasileiras.
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UNIDADE TEMÁTICA
OBJETOS DE 

CONHECIMENTO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Mundo do trabalho

Produção, circulação e 

consumo de mercadorias

� Compreender que a produção, circulação e consumo de mercadorias são 
elementos humanos modificadores do espaço geográfico.

� (EF07GE05) Analisar fatos e situações representativas das alterações ocorridas 
entre o período mercantilista e o advento do capitalismo.

� (EF07GE06) Discutir em que medida a produção, a circulação e o consumo de 
mercadorias provocam impactos ambientais, assim como influem na distribuição 
de riquezas, em diferentes lugares.

� Reconhecer o papel das redes para a produção, circulação e consumo das 
mercadorias no Paraná e no Brasil.

� Perceber como se estabelecem as relações de trabalho no processo de 
produção, circulação e consumo de mercadorias.

Desigualdade social e o 

trabalho

� (EF07GE07) Analisar a influência e o papel das redes de transporte e 
comunicação na configuração do território brasileiro e paranaense.

� Perceber as desigualdades sociais como resultado de um processo histórico 
excludente de produção de riquezas.

� (EF07GE08)  Estabelecer relações entre os processos de industrialização e 
inovação tecnológica com as transformações socioeconômicas do território 
brasileiro e paranaense nas cidades e no campo.
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UNIDADE TEMÁTICA
OBJETOS DE 

CONHECIMENTO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Mundo do trabalho

O espaço rural e a 

modernização da 

agricultura

� Conhecer as diferentes formas de desenvolvimento da agricultura bem como 
práticas agroecológicas de sustentabilidade

A formação, o 

crescimento das cidades, 

a dinâmica dos espaços 

urbanos e a urbanização

� Entender o processo de formação e a localização dos microterritórios urbanos.

� Compreender o processo de urbanização e suas relações socioambientais no 
Paraná e no Brasil.

Formas de 

representação e 

pensamento espacial

Mapas temáticos do 

Brasil

� Perceber a representação gráfica – mapas temáticos – como recurso para 
compreender a espacialização dos fenômenos, processo e fatos geográficos.

� Construir cartografias para compreender os arranjos espaciais local-nacional.

� (EF07GE09) Interpretar e elaborar mapas temáticos e históricos, inclusive 
utilizando tecnologias digitais, com informações demográficas e econômicas do 
Brasil (cartogramas), identificando padrões espaciais, regionalizações e 
analogias espaciais.

� (EF07GE10) Elaborar e interpretar gráficos de barras, gráficos de setores e 
histogramas com base em dados socioeconômicos das regiões brasileira, 
especialmente do Paraná.

� Compreender o território brasileiro e paranaense através de formas variadas de 
representação espacial.



485

UNIDADE TEMÁTICA
OBJETOS DE 

CONHECIMENTO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Natureza, ambientes e 

qualidade de vida
Biodiversidade brasileira

� Estabelecer relação entre as dimensões territoriais a localização geográfica e 
as diferentes paisagens naturais brasileiras.

� (EF07GE11) Caracterizar dinâmicas dos componentes físico-naturais no 
território nacional, bem como sua distribuição e biodiversidade (Florestas 
Tropicais, Cerrados, Caatingas, Campos Sulinos e Mata de Araucária).

� (EF07GE12) Comparar unidades de conservação existentes no Município de 
residência e em outras localidades brasileiras, com base na organização do 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC).

� Reconhecer o aproveitamento econômico das bacias hidrográficas e do relevo 
no território brasileiro e paranaense.
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UNIDADE TEMÁTICA
OBJETOS DE 

CONHECIMENTO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

O sujeito e o seu lugar 

no mundo

Distribuição da população 

mundial e deslocamentos 

populacionais

� (EF08GE01) Descrever as rotas de dispersão da população pelo planeta e os 
principais fluxos migratórios em diferentes períodos da história, discutindo os 
fatores históricos e condicionantes físico-naturais associados à distribuição da 
população humana pelos continentes e seus reflexos no território brasileiro e 
paranaense.

Diversidade e dinâmica da 

população mundial e local

� (EF08GE02) Relacionar fatos e situações representativas da história das 
famílias do Município em que se localiza a escola, considerando a diversidade e 
os fluxos migratórios da população mundial.

� (EF08GE03) Analisar aspectos representativos da dinâmica demográfica, 
considerando características da população (perfil etário, crescimento vegetativo 
e mobilidade espacial).

� (EF08GE04) Compreender os fluxos de migração na América Latina  
(movimentos voluntários e forçados, assim como fatores e áreas de expulsão e 
atração) e as principais políticas migratórias da região.
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UNIDADE TEMÁTICA
OBJETOS DE 

CONHECIMENTO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Conexões e escalas

Corporações e 

organismos 

internacionais e do Brasil 

na ordem econômica 

mundial

� (EF08GE05) Aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país 
para o entendimento de conflitos e tensões na contemporaneidade, com 
destaque para as situações geopolíticas na América e na África e suas múltiplas 
regionalizações a partir do pós-guerra, correlacionando com o Estado do Paraná.

� (EF08GE06) Analisar a atuação das organizações mundiais nos processos de 
integração cultural e econômica nos contextos americano e africano, 
reconhecendo, em seus lugares de vivência, marcas desses processos.

� Analisar a atuação das organizações mundiais frente às comunidades 
tradicionais e imigrantes de outras nacionalidades existentes no Paraná.

� (EF08GE07) Analisar os impactos geoeconômicos, geoestratégicos e 
geopolíticos da ascensão dos Estados Unidos da América no cenário 
internacional em sua posição de liderança global e na relação com a China e o 
Brasil e suas consequências no Paraná.

� EF08GE08 Analisar a situação do Brasil e de outros países da América Latina e 
da África, assim como da potência estadunidense na ordem mundial do pós-
guerra.
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UNIDADE TEMÁTICA
OBJETOS DE 

CONHECIMENTO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Conexões e escalas

Corporações e 

organismos 

internacionais e do Brasil 

na ordem econômica 

mundial

� (EF08GE09) Analisar os padrões econômicos mundiais de produção, 
distribuição e intercâmbio dos produtos agrícolas e industrializados, tendo como 
referência os Estados Unidos da América e os países denominados de Brics 
(Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).

� (EF08GE10) Distinguir e analisar conflitos e ações dos movimentos sociais 
brasileiros, no campo e na cidade, comparando com outros movimentos sociais 
existentes nos países latino-americanos.

� (EF08GE11) Analisar áreas de conflito e tensões nas regiões de fronteira do 
continente latino-americano e o papel de organismos internacionais e regionais 
de cooperação nesses cenários, enfocando a Tríplice Fronteira do Paraná.

� (EF08GE12) Compreender os objetivos e analisar a importância dos 
organismos de integração do território americano (Mercosul, OEA, OEI, Nafta, 
Unasul, Alba, Comunidade Andina, Aladi, entre outros).

� Identificar e analisar  os órgãos econômicos existentes na formação 
socioespacial do continente africano e suas relações com o Paraná.



489

UNIDADE TEMÁTICA
OBJETOS DE 

CONHECIMENTO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Mundo do trabalho

Os diferentes contextos e 

os meios técnico e 

tecnológico na produção

� (EF08GE13) Analisar a influência do desenvolvimento científico e tecnológico 
na caracterização dos tipos de trabalho e na economia dos espaços urbanos e 
rurais da América e da África, compreendendo a transformação dos sistemas 
econômicos (taylorismo, fordismo e toyotismo).

� (EF08GE14) Analisar os processos de desconcentração, descentralização e 
recentralização das atividades econômicas a partir do capital estadunidense e 
chinês em diferentes regiões no mundo, com destaque para o Brasil e o Paraná.

� Perceber que as relações de trabalho se dão de maneira desigual nos diversos 
espaços.

Transformações do 

espaço na sociedade 

urbano-industrial na 

América Latina

� (EF08GE15) Analisar a importância dos principais recursos hídricos da América 
Latina ( Aquífero Guarani, Bacias do rio da Prata, do Amazonas e do Orinoco, 
sistemas de nuvens na Amazônia e nos Andes, entre outros) e discutir os 
desafios relacionados à gestão e comercialização da água.

� (EF08GE16) Analisar as principais problemáticas comuns às grandes cidades 
latino-americanas, particularmente aquelas relacionadas à distribuição, estrutura 
e dinâmica da população e às condições de vida e trabalho.

� (EF08GE17) Analisar a segregação socioespacial em ambientes urbanos da 
América Latina, com atenção especial ao estudo de favelas, alagados e zona de 
riscos.



490

UNIDADE TEMÁTICA
OBJETOS DE 

CONHECIMENTO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Formas de 

representação e 

pensamento espacial

Cartografia: anamorfose, 

croquis e mapas 

temáticos da América e da 

África e Antártica

� Perceber a representação gráfica – mapas temáticos – como recurso para 
compreender a espacialização dos fenômenos, processo e fatos geográficos.

� Construir cartografias para compreender os arranjos espaciais locais e latino-
americanos.

� (EF08GE18) Elaborar mapas ou outras formas de representação cartográfica 
para analisar as redes e as dinâmicas urbanas e rurais, ordenamento territorial, 
contextos culturais, modo de vida e usos e ocupação de solos da África e 
América.

� (EF08GE19) Interpretar cartogramas, mapas esquemáticos (croquis) e 
anamorfoses geográficas com informações geográficas acerca da África e 
América.

� Construir diversas representações espaciais sobre o continente Antártica.

Natureza, ambientes e 

qualidade de vida

Identidades e 

interculturalidades 

regionais: Estados 

Unidos da América, 

América espanhola e 

portuguesa e África

� (EF08GE20) Analisar características de países e grupos de países da América e 
da África no que se refere aos aspectos populacionais, urbanos, políticos e 
econômicos, e discutir as desigualdades sociais e econômicas e as pressões 
sobre a natureza e suas riquezas (sua apropriação e valoração na produção e 
circulação), o que resulta na espoliação desses povos.

� (EF08GE21) Analisar o papel ambiental e territorial da Antártica no contexto 
geopolítico, sua relevância para os países da América do Sul e seu valor como 
área destinada à pesquisa e à compreensão do ambiente global.
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UNIDADE TEMÁTICA
OBJETOS DE 

CONHECIMENTO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Natureza, ambientes e 

qualidade de vida

Diversidade ambiental e 

as transformações nas 

paisagens na América 

Latina

� (EF08GE22) Identificar os principais recursos naturais dos países da América 
Latina, analisando seu uso para a produção de matéria-prima e energia e sua 
relevância para a cooperação entre os países do Mercosul, e as relações 
estabelecidas também com o Estado do Paraná.

� (EF08GE23) Identificar paisagens da América Latina e associá-las, por meio da 
cartografia, aos diferentes povos da região, com base em aspectos da 
geomorfologia, da biogeografia e da climatologia.

� (EF08GE24) Analisar as principais características produtivas dos países latino-
americanos (como exploração mineral na Venezuela; agricultura de alta 
especialização e exploração mineira no Chile; circuito da carne nos pampas 
argentinos e no Brasil; circuito da cana-de-açúcar em Cuba; polígono industrial 
do sudeste brasileiro e plantações de soja no centro-oeste; maquiladoras 
mexicanas, entre outros).



492

UNIDADE TEMÁTICA
OBJETOS DE 

CONHECIMENTO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

O sujeito e o seu lugar 

no mundo

A hegemonia europeia na 

economia, na política e na 

cultura

� (EF09GE01) Analisar criticamente de que forma a hegemonia europeia foi 
exercida em várias regiões do planeta, notadamente em situações de conflito, 
intervenções militares e/ou influência cultural em diferentes tempos e lugares.

Corporações e 

organismos 

internacionais

� (EF09GE02) Analisar a atuação das corporações internacionais e das 
organizações econômicas mundiais na vida da população em relação ao 
consumo, à cultura e à mobilidade.

As manifestações 

culturais na formação 

populacional

� (EF09GE03) Identificar diferentes manifestações culturais de minorias étnicas 
como forma de compreender a multiplicidade cultural na escala mundial, 
defendendo o princípio do respeito às diferenças.

� As manifestações socioculturais na conformação territorial do Paraná.

� (EF09GE04) Relacionar diferenças de paisagens aos modos de viver de 
diferentes povos na Europa, Ásia e Oceania, valorizando identidades e 
interculturalidades regionais.



493

UNIDADE TEMÁTICA
OBJETOS DE 

CONHECIMENTO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Conexões e escalas

Integração mundial e suas 

interpretações: 

globalização e 

mundialização

� (EF09GE05) Analisar fatos e situações para compreender  redes de integração 
mundial (econômica, política e cultural), comparando as diferentes 
interpretações: globalização e mundialização.

A divisão do mundo em 

Ocidente e Oriente
� (EF09GE06) Associar o critério de divisão do mundo em Ocidente e Oriente com 
o Sistema Colonial implantado pelas potências europeias.

Intercâmbios históricos e 

culturais entre Europa, 

Ásia e Oceania

� (EF09GE07) Analisar os componentes físico-naturais da Eurásia e os 
determinantes histórico-geográficos de sua divisão em Europa e Ásia.

� (EF09GE08) Analisar transformações territoriais, considerando o movimento de 
fronteiras, tensões, conflitos e múltiplas regionalidades na Europa, na Ásia e na 
Oceania.

� (EF09GE09) Analisar características de países e grupos de países europeus, 
asiáticos e da Oceania em seus aspectos populacionais, urbanos, políticos e 
econômicos, e discutir suas desigualdades sociais e econômicas e pressões 
sobre seus ambientes físico-naturais.
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UNIDADE TEMÁTICA
OBJETOS DE 

CONHECIMENTO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Mundo do trabalho

Transformações do 

espaço na sociedade 

urbano-industrial

� (EF09GE10) Analisar os impactos do processo de industrialização na produção 
e circulação de produtos e culturas na Europa, na Ásia e na Oceania.

� (EF09GE11) Relacionar as mudanças técnicas e científicas decorrentes do 
processo de industrialização com as transformações no trabalho em diferentes 
regiões do mundo e suas consequências no Brasil e no Paraná.

� Analisar as transformações socioespaciais decorrentes do processo de 
terceirização nas escalas local-regional-nacional- global.

As implicações 

socioespaciais do 

processo de 

mundialização

� Compreender os indicadores sociais e econômicos da desigual distribuição de 
renda nos diferentes continentes. 

Cadeias industriais e 

inovação no uso dos 

recursos naturais e 

matérias-primas

� (EF09GE12) 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, com destaque para o Brasil.

� (EF09GE13) Analisar a importância da produção agropecuária na sociedade 
urbano-industrial ante o problema da desigualdade mundial de acesso aos 
recursos alimentares e à matéria-prima.



495

UNIDADE TEMÁTICA
OBJETOS DE 

CONHECIMENTO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Formas de 

representação e 

pensamento espacial

Leitura e elaboração de 

mapas temáticos, croquis 

e outras formas de 

representação para 

analisar informações 

geográficas

� Perceber a representação gráfica – mapas temáticos – como recurso para 
compreender a espacialização dos fenômenos, processo e fatos geográficos.

� Construir cartografias para compreender os arranjos espaciais locais e globais. 

� (EF09GE14) Elaborar e interpretar gráficos de barras e de setores, mapas 
temáticos e esquemáticos (croquis) e anamorfoses geográficas para analisar, 
sintetizar e apresentar dados e informações sobre diversidade, diferenças e 
desigualdades territoriais e sociopolíticas mundiais.

� (EF09GE15) Comparar e classificar diferentes regiões do mundo com base em 
informações populacionais, econômicas e socioambientais representadas em 
mapas temáticos e com diferentes projeções cartográficas.

Natureza, ambientes e 

qualidade de vida

Diversidade ambiental e 

as transformações nas 

paisagens na Europa, na 

Ásia e na Oceania

� (EF09GE16) Identificar e comparar diferentes domínios morfoclimáticos da 
Europa, da Ásia e da Oceania.

� (EF09GE17) Explicar as características físico-naturais e a forma de ocupação e 
usos da terra em diferentes regiões da Europa, da Ásia e da Oceania.

� (EF09GE18) Identificar e analisar as cadeias industriais e de inovação e as 
consequências dos usos de recursos naturais e das diferentes fontes de energia 
(tais como termoelétrica, hidrelétrica, eólica e nuclear) em diferentes países, 
analisando seus efeitos no Paraná e no local de vivência.


