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1º 

 

O SUJEITO E SEU LUGAR 
NO MUNDO 

Processos migratórios no Brasil 
 

(EF04GE02X) Descrever processos migratórios e 
suas contribuições para a formação da sociedade 
brasileira, enfatizando a sociedade mineira. 

- O povo brasileiro: os fluxos 
populacionais migratórios dos grupos 
europeus, asiáticos, africanos e 
latino-americanos. 

 

- Fluxos migratórios e a influência 
cultural dos grupos étnicos para os 
hábitos e costumes locais. 

 

CONEXÕES E ESCALAS Unidades 
político-administrativas do Brasil 

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

- As unidades político-administrativas 
(município/distrito, estado e país). 

 

- O papel de cada poder responsável 
pela administração municipal, 
estadual e nacional — poder 
executivo, legislativo e judiciário. 

 

- Os três poderes e suas funções 
(executivo, legislativo e judiciário). 

 

- Leitura, interpretação e elaboração 
de representações cartográficas. 
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2º 

 

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. 

 

- O campo: organização, formas de 
trabalho, atividades econômicas. 

 

- A cidade: organização, formas de 
trabalho, atividades econômicas. 

 

- As relações entre o campo e a 
cidade. 

 

- Campo e cidade: produção e 
consumo de alimentos, bens e 
serviços. 

 

MUNDO DO TRABALHO 
 

Produção, circulação e consumo (EF04GE08X) Identificar, descrever e discutir o 
processo de produção (transformação de 
matérias-primas), circulação e consumo de 
diferentes produtos, provenientes das atividades 
econômicas 

- A produção extrativista no cotidiano 
do município e do Brasil. 

 

- A produção agropecuária no 
cotidiano do município e do Brasil. 

 

- A produção industrial no cotidiano 
do município e do Brasil. 

 

- Transformação da matéria-prima em 
produção de bens e alimentos: o 
papel das fábricas, indústrias, a 
produção em geral. 
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3º 

 

MUNDO DO TRABALHO 
 

Trabalho no campo e na cidade 
 

(EF04GE07X) Comparar as características do 
trabalho no campo e na cidade, percebendo as 
evidências de exploração e desrespeito às leis 
trabalhistas. 

 

- Atividades realizadas em trabalhos 
no campo e na cidade. 

 

- As interações entre as atividades 
laborais realizadas no campo e 
cidade. 

 

- A interdependência entre o campo e 
a cidade. 

FORMAS DE 
REPRESENTAÇÃO E 

PENSAMENTO 
ESPACIAL 

 

Sistema de orientação (EF04GE09X) Reconhecer e utilizar as direções 
cardeais na localização de componentes físicos e 
humanos nas paisagens rurais e urbanas, em 
Minas Gerais e no Brasil. 

- Pontos cardeais: norte, sul, leste e 
oeste. 

 

- Os pontos cardeais em aplicações 
no cotidiano/ mapas simples. 

 

- Meios de orientação no espaço 
terrestre: bússola, mapas, GPS. 

 

- Leitura, interpretação e elaboração 
de representações cartográficas. 
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4º 

 

FORMAS DE 
REPRESENTAÇÃO E 

PENSAMENTO 
ESPACIAL 

 

Elementos constitutivos dos 
mapas 

 

(EF04GE10X) Comparar tipos variados de mapas, 
identificando suas características, elaboradores, 
finalidades, diferenças e semelhanças, permitindo 
o desenvolvimento do raciocínio espacial. 

 

- Tipos de mapas: políticos, 
econômicos, demográficos, históricos 
e físicos. 

 

- Diferentes formas de representar 
um mesmo lugar: imagem de satélite, 
planta pictórica, planta, croqui. 

 

- Imagem de satélite, planta pictórica, 
planta, croqui: formas de elaborar e 
suas funções. 

 

- Leitura, interpretação e elaboração 
de representações cartográficas. 

FORMAS DE 
REPRESENTAÇÃO E 

PENSAMENTO 
ESPACIAL 

 

Representações Cartográficas 
 

(EF45GE13MG) Representar o espaço geográfico 
de Minas Gerais, por meio de desenhos, mapas 
mentais, maquetes, entre outros. 

 

- Leitura, interpretação e elaboração 
de representações cartográficas. 

NATUREZA, AMBIENTES 
E QUALIDADE DE VIDA 

Conservação e degradação da 
natureza 

(EF04GE11X) Identificar as características das 
paisagens naturais (relevo, cobertura vegetal, rios 
etc.) e antrópicas no ambiente em que vive, bem 
como a ação humana na conservação ou 
degradação dessas áreas. 

- Os aspectos naturais (clima, relevo, 
vegetação e hidrografia) no 
município, estado e país). 

 

- As transformações das paisagens 
naturais no município e no país. 

 

- Ações de preservação e conservação 
das paisagens naturais. 

 


