
 

 

 

 

PLANO DE CURSO 2022 - CRMG 

COMPONENTE CURRICULAR GEOGRAFIA 
ANO DE ESCOLARIDADE 3º ano Ensino Fundamental 

BIMESTRE UNIDADE TEMÁTICA OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES ESSENCIAIS CONTEÚDOS RELACIONADOS 

  

O SUJEITO E SEU 
LUGAR NO MUNDO 

 

A cidade e o campo: 
aproximações e diferenças 

 

(EF03GE02) Identificar e valorizar em seus lugares de 
vivência, marcas de contribuição cultural e econômica de 
grupos de diferentes origens. 

 

- Grupos étnicos do município e 
estado. 

 

- Os traços culturais dos grupos étnicos 
no espaço de vivência dos estudantes 
e da comunidade. 

    
- Formação sócio-cultural-econômica 
da região, identificando sua 
miscigenação cultural. 

 

1º 

 

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 (ações humanas) nos 
seus lugares de vivência, comparando-os a outros 
lugares. 

 

- Mudanças das paisagens nos lugares 
de vivência (casa, escola, bairro, região 
do entorno). 

 

- Os componentes que atuam nos 
processos de modificação das 
paisagens, como indústrias, ampliação 
de bairros, abertura de novas ruas, 
ampliação do comércio, diferenciação 
dos espaços de moradias e de 
circulação, entre outros. 

  

CONEXÕES E 
ESCALAS 

 

Ciclos naturais e a vida 
cotidiana 

 

(EF13GE12MG) Identificar características naturais e 
socioculturais do lugar em que vive comparando-o com 
outras paisagens mineiras e brasileiras. 

 

- Formação social , cultural e 
econômica da região, identificando sua 
miscigenação sociocultural no Estado. 



 

 

BIMESTRE UNIDADE TEMÁTICA OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES ESSENCIAIS CONTEÚDOS RELACIONADOS 

  
 

2º 

 

MUNDO DO 
TRABALHO 

Matéria-prima e indústria (EF03GE05) Identificar alimentos, recursos minerais e 
outros produtos cultivados e extraídos da natureza, 
comparando as atividades de trabalho em diferentes 
lugares, e observando sua disponibilidade e escassez. 

 

- Tipos de matéria-prima: identificar 
alimentos, minerais e outros produtos 
cultivados e extraídos da natureza. 

 

- Tipos de indústria existentes na 
região. 

 

- Dinâmica industrial e o mundo do 
trabalho. 

 

FORMAS DE 
REPRESENTAÇÃO E 

PENSAMENTO 
ESPACIAL 

 

Representações cartográficas 
 

(EF03GE07) Reconhecer e elaborar legendas com 
símbolos de diversos tipos de representações em 
diferentes escalas cartográficas. 

 

- Alfabeto cartográfico (ponto, linha e 
área). 

 

- Imagens bidimensionais (legendas em 
mapas, plantas e croquis. 

 

- Fotografias aéreas e imagens de 
satélites para observação de formas de 
representação. 

 

- Leitura, interpretação e elaboração 
de representações cartográficas. 

  

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. 

- Lixo doméstico, da escola e o 
consumo excessivo. 

 

- Consumo consciente, considerando a 
ampliação de hábitos de redução, 
reuso e reciclagem/descarte de 
materiais consumidos em casa, na 
escola e/ou no entorno. 
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3º 

 

NATUREZA, 
AMBIENTES E 

QUALIDADE DE VIDA 

 

Impactos das atividades 
humanas 

(EF03GE09) Investigar e analisar 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, conscientizando para o uso 
sustentável desse recurso. 

 

- Água/recurso natural: ciclo, 
importância para a vida no planeta. 

 

- Água e as atividades econômicas 
(agropecuária e indústria). 

 

- Água: problemas ambientais e formas 
de conservação e preservação. 

 

- Tratamento e destino da água 
utilizada em diferentes atividades 
(residencial, industrial, comercial). 

 

- Problema ambiental: lixo – formas de 
tratamento. 

 

 

 

 

 

 

 
4º 

 

NATUREZA, 
AMBIENTES E 

QUALIDADE DE VIDA 

 

Impactos das atividades 
humanas 

(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. 

 

- Lixo doméstico, da escola e o 
consumo excessivo. 

 

- Consumo consciente, considerando a 
ampliação de hábitos de redução, 
reuso e reciclagem/descarte de 
materiais consumidos em casa, na 
escola e/ou no entorno. 

 

- Resíduos e poluição. 

NATUREZA, 
AMBIENTES E 

QUALIDADE DE VIDA 

Impactos das atividades 
humanas 

(EF03GE11) Comparar impactos das atividades 
econômicas urbanas e rurais sobre o ambiente físico 
natural, assim como os riscos provenientes do uso de 
ferramentas e máquinas na apropriação desses espaços. 

- Impactos ambientais das atividades 
econômicas (indústria e comércio) 
realizadas no espaço urbano/cidade 
em escala do local ao global. 
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     - Impactos ambientais das atividades 
econômicas (agropecuária, indústria e 
comércio) realizadas no espaço 
rural/campo em escala do local ao 
global. 

 


