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GEOGRAFIA 
 

1º ANO 

EIXOS ESTRUTURADORES: 
I. Orientação geográfica e localização dos fenômenos no espaço. 
II. Observação, identificação, descrição e representação gráfica e cartográfica das paisagens. 
III. O trabalho humano e os modos de produção na organização das paisagens e dos arranjos espaciais. 

 

ESCALA LINEAR 1º BIMESTRE 

 
EU – CASA – FAMÍLIA 

 
COMUNIDADE –  

ESCOLA 
 

Bairros-Distritos 
 

Município 
 

Estado 
 

País 
 

Mundo 
  

I. Orientação geográfica e localização dos fenômenos no Espaço 

Uma pergunta e várias possibilidades de respostas: aprendendo a se orientar e localizar outros fenômenos e 

objetos de diferentes maneiras 

Desdobramentos: 
 A minha casa - localização da casa. 
 Diferentes tipos de moradias.  
 As moradias por fora e por dentro  
 A minha rua de diferentes tipos de rua. 
 Conceitos topológicos: dentro/fora; acima/abaixo; ao lado; entre; frente/atrás; junto/separado. 

 

Onde estou? Quais as regras de funcionamento desse lugar? 

Desdobramentos: 
 Eu e meu corpo.  
 Membros da família e função exercida por cada um. 
 Alfabetização cartográfica: criar legendas com desenhos e ou diferentes formas para convencionar as 
representações realizadas pelos alunos com mapas de percursos, montagem de painéis.   
 

II. Observação, identificação, descrição e representação gráfica e cartográfica das paisagens 

Observando, identificando, descrevendo e representando gráfica e cartograficamente as paisagens em 

diferentes épocas, com distintas sociedades e grupos sociais. 

Desdobramentos: 
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 Observando formas. 
 Reconhecendo as formas que possuem diferentes objetos de manipulação pelo aluno. 
 Os objetos de uso pessoal e de uso coletivo do Eu e Família. 
 Representação das formas dos objetos de manipulação do cotidiano do aluno. 
 Representação do mapa corporal. 
 

III. O trabalho humano e os modos de produção na organização das paisagens e dos arranjos espaciais 

As paisagens ao longo dos diferentes tempos. 

Desdobramentos: 
 Transporte - Trânsito: Exploração dos instrumentos e meios de transporte para migrações e frentes 

migratórias em outros tempos e espaços. 
 Comunicação: O surgimento da escrita para análise e registro dos espaços, a possibilidade de 

encurtamento de distâncias pelos meios de comunicação em outros tempos e espaços. Meios e 
instrumentos de comunicação. 

 

ESCALA LINEAR 1º ANO –  2º BIMESTRE 

 
 
 
 

EU –CASA-FAMÍLIA 
 

COMUNIDADE-
ESCOLA 

 
Bairros-Distritos 

 
Município 

 
Estado 

 
País 

I. Orientação geográfica e localização dos fenômenos no Espaço 
 

Onde estão as classes e grupos sociais nos diferentes lugares? Que atividades elas fazem parte neles? Quais 
são as suas regras? 
Desdobramentos: 
 Diferentes profissões dos pais, mães e ou responsáveis legais dos alunos. 
 Leis e regras de funcionamento, regras da casa convencionadas pelos adultos. 
 Como se organizam as famílias: antigamente e hoje. 
 
II. Observação, identificação, descrição e representação gráfica e cartográfica das paisagens 
A observação da paisagem dos arranjos espaciais como ponto de partida para os estudos da Geografia: 
aprendendo a observar a localização e a orientação própria, bem como das pessoas, objetos, paisagens, 
lugares, regiões e territórios a partir da identificação dos elementos que a compõem. 
Desdobramentos: 
 A organização dos espaços da casa. 
 Ordenação espacial dos diferentes espaços de convívio do Eu e com a Família. 
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Mundo 

  Identificando outros espaços de convívio. 
 As atividades de rotina dos membros da família da casa em diferentes espaços. 
 
III. O trabalho humano e os modos de produção na organização das paisagens e dos arranjos espaciais 
A organização das paisagens: trabalho, relações entre as classes e grupos sociais e salários. 
Desdobramentos:  
 As paisagens mudam pela ação humana e pelos fenômenos naturais. 
Identificar os espaços de trabalho e atividades existentes nas e para as famílias, as profissões dos membros de 
seu grupo social em diferentes tempos e espaços. 
 O trabalho humano e os modos de produção: As profissões e funções desempenhadas pelos pais.  
 
 

ESCALA LINEAR 1ºANO – 3º BIMESTRE 

EU – CASA – FAMÍLIA 
 

COMUNIDADE –
ESCOLA 

 
Bairros-Distritos 

 
Município 

 
Estado 

 
País 

 
Mundo 

I. Orientação geográfica e localização dos fenômenos no Espaço 
Onde estão os objetos que compõem um lugar, uma região e um território? O que os identifica? 

Desdobramentos: 

 Representação cartográfica da casa. 

 As formas e perfis do relevo do espaço ocupado pela casa. 

 Localização da casa em relação a escola. 

 

II. Observação, identificação, descrição e representação gráfica e cartográfica das paisagens 
As descrições de paisagens elaboradas reordenadas pelos diferentes grupos humanos: aprendendo a fazer 

descrições das paisagens, lugares, regiões e territórios. 

Desdobramentos: 

 Meu dia-a-dia.  

 Minhas atividades diárias  

  Noção de tempo com conceitos manhã, tarde e noite.  

 

A representação gráfica e cartográfica dos lugares, classes e grupos sociais, objetos e fenômenos 
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Desdobramentos: 

 Representação de trajetos realizados pelo aluno. 

 Representação da repartição interna da casa. 

 

III. O trabalho humano e os modos de produção na organização das paisagens e dos arranjos espaciais 
As semelhanças nas paisagens de lugares diferentes e o trabalho humano. 

Desdobramentos: 

 Investigação e análise por meio de diferentes fontes dos diferentes arranjos paisagísticos, as construções, 

pinturas das residências, a organização dos condomínios, os espaços de uso coletivo: mercado, templos de 

oração, postos de saúde, campos de futebol as áreas de preservação do espaço de convívio na escala 

estabelecida: Eu Casa Família.  

 

ESCALA LINEAR 1º ANO – 4º BIMESTRE 

 
 
EU – CASA – FAMÍLIA 

 
COMUNIDADE –  

ESCOLA 
 

Bairros-Distritos 
 

Município 
 

Estado 
 

País 
 

Mundo 
 

I. Orientação geográfica e localização dos fenômenos no Espaço 
Onde ocorrem os fenômenos (pobreza, poluição, desmatamento, entre outros)? 

Desdobramentos: 

 Vegetação nos arredores da Casa. Ontem e hoje. 

 Hidrografia: A importância da água em nossa vida. 

 Uso e Economia da água. 

 Divisão territorial do espaço ocupado da casa. 

 

Onde estão os lugares semelhantes e os diferentes? 

Desdobramentos: 

 Identificação e representação de diferentes famílias nos espaços de convívio. 

 Diferentes tipos de moradias dos alunos. 

 

II. Observação, identificação, descrição e representação gráfica e cartográfica das paisagens 
Os mapas dos diferentes grupos sociais ao longo da história dos seres humanos. 
Desdobramentos: 
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 Representação dos diferentes espaços usados como moradia pelos diferentes grupos sociais em diferentes 

tempos - Ontem /hoje. 

 
Aprendendo a ler e fazer mapas, gráficos, diagramas e tabelas. 

Desdobramentos: 

 Representação dos elementos paisagísticos que compõem os espaços de convívio ocupados pelo aluno. 

 

III. O trabalho humano e os modos de produção na organização das paisagens e dos arranjos espaciais 
As diferenças em paisagens e lugares semelhantes: a identidade do lugar e das pessoas nos e com os lugares.  

Desdobramentos: 

 Identificar as diferenças e os diferentes arranjos que constituem uma paisagem em lugares semelhantes (as 

casas são semelhantes, diferentes, quais as funções das moradias, os espaços construídos possibilitam 

muitas famílias morarem umas ao lado das outras, outros espaços de habitação como: prédios, conjuntos 

habitacionais. 
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2º ANO 

EIXOS ESTRUTURADORES: 
I. Orientação geográfica e localização dos fenômenos no espaço. 
II. Observação, identificação, descrição e representação gráfica e cartográfica das paisagens. 
III. O trabalho humano e os modos de produção na organização das paisagens e dos arranjos espaciais. 

 

ESCALA LINEAR 1º BIMESTRE 

 
 

EU –CASA-
FAMÍLIA 

 
COMUNIDADE-

ESCOLA 
 

Bairros-Distritos 
 

Município 
 

Estado 
 

País 
 

Mundo 

I. Orientação geográfica e localização dos fenômenos no Espaço 
Uma pergunta e várias possibilidades de respostas:Aprendendo a se orientar e localizar outros fenômenos e objetos 

de diferentes maneiras. 

Desdobramentos: 

 Localização da escola na comunidade: áreas de preservação, mercados, casas, ruas. 

 Localização da casa e escola na comunidade: O trajeto percorrido. 

Alfabetização Cartográfica: 

Conceitos topológicos: dentro/fora; acima/abaixo; ao lado; entre; frente/atrás; junto/separado; avesso/direito, 

perto/longe, grosso/fino, etc. 

Onde estou? Quais as regras de funcionamento desse lugar? 

 Identificação, reconhecimento e atuação em diferentes espaços de convívio comunidade e escola.  

 Leis e regras de funcionamento dos espaços de convívio que faço parte enquanto sujeito social. 

 

II. Observação, identificação, descrição e representação gráfica e cartográfica das paisagens 
Observando, identificando, descrevendo e representando gráfica e cartograficamente as paisagens em diferentes 

épocas, com distintas sociedades e grupos sociais. 

Desdobramentos: 

 A Escola e sua função. 

 Nome da escola e sua trajetória historiográfica: Ontem /hoje. 

 Elementos culturais dos e nos arredores da escola e comunidade. Ontem e hoje. 

 Elementos naturais da paisagem na escola e comunidade. Ontem e hoje. 
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III. O trabalho humano e os modos de produção na organização das paisagens e dos arranjos espaciais 
As paisagens ao longo dos diferentes tempos. 
Desdobramentos: 
 Organização espacial geográfica da comunidade por quadras e lotes. 

 Exploração das frentes migratórias no espaço escolar e da comunidade. 

 

ESCALA LINEAR 2º ANO – 2º BIMESTRE 

 
EU –CASA-

FAMÍLIA 
 

COMUNIDADE-
ESCOLA 

 
Bairros- 
Distritos 

 
Município 

 
Estado 

 
País 

 
Mundo  

I. Orientação geográfica e localização dos fenômenos no Espaço 
Onde estão as classes e grupos sociais nos diferentes lugares? Que atividades elas fazem parte neles? Quais são as 

suas regras? 

Desdobramentos: 

 Organização e característica da escola e comunidade: Patrimônio público, área de preservação, horta comunitária 

e escolar. 

 Relevo da escola. 

 Relações sociais decorrentes das diferentes funções exercidas com diferentes pessoas no trabalho escolar. 

 

II. Observação, identificação, descrição e representação gráfica e cartográfica das paisagens 
 A observação da paisagem e dos arranjos espaciais como ponto de partida para os estudos da Geografia: 

aprendendo a observar a localização e a orientação própria, bem como das pessoas, objetos, paisagens, lugares 

regiões e territórios a partir da identificação dos elementos que a compõem  

Desdobramentos: 

 Relações sociais decorrentes da organização do trabalho e desenvolvimento das diferentes funções na escola e 

outros segmentos da comunidade: Religioso, político, econômico, social, cultural.  

 Identificação e representação de percurso em diferentes espaços na escola e na comunidade. 

 Pontos de referência do trajeto percorrido, nomes das ruas, números das casas,  
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COMUNICAÇÃO 

 Meios e instrumentos de comunicação. 

 

III. O trabalho humano e os modos de produção na organização das paisagens e dos arranjos espaciais 
A organização das paisagens: trabalho, relações entre as classes e grupos sociais e salários. 
Desdobramentos: 

 Funções que exercem as pessoas do convívio escolar (professores, zeladoras, merendeiras, secretárias e 

outras). 

 O trabalho humano. 

# atividade humana.  

# força de produção. 

 

ESCALA LINEAR 2º ANO –  3º BIMESTRE 

EU –CASA-
FAMÍLIA 

 
COMUNIDADE-

ESCOLA 
 

Bairros- 
Distritos 

 
Município 

 
Estado 

 
País 

Mundo  

I. Orientação geográfica e localização dos fenômenos no Espaço 
Onde estão os objetos que compõem um lugar, uma região e um território? O que os identifica? 
Desdobramentos: 

 Identificação da organização política/geográfica do bairro que a comunidade e escola pertence. 

 Representação dos espaços e lazer e estudos dentro da escola. 

 

TRÂNSITO 

 Transporte. Exploração dos instrumentos e meios de transporte para migrações e frentes migratórias em outros 

tempos e espaços. 

 

COMUNICAÇÃO 

 O surgimento da escrita para análise e registro dos espaços, a possibilidade de encurtamento de distâncias pelos 

meios de comunicação em outros tempos e espaços. Meios e instrumentos de comunicação. 
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II. Observação, identificação, descrição e representação gráfica e cartográfica das paisagens 
As descrições de paisagens elaboradas reordenadas pelos diferentes grupos humanos: aprendendo a fazer 

descrições das paisagens, lugares, regiões e territórios. 

A representação gráfica e cartográfica dos lugares, classes e grupos sociais, objetos e fenômenos. 

Desdobramentos: 

 Número de alunos da escola ontem e hoje, por turma e como se organiza a escola para a oferta das diferentes 

Modalidades de ensino. 

 O tempo de permanência do aluno na escola em diferentes salas, tempo diário. 

 Os espaços da escola.  

 Número de funcionários; ontem e hoje. 

 Maquete dos espaços explorados. 

 

III. O trabalho humano e os modos de produção na organização das paisagens e dos arranjos espaciais 
As semelhanças nas paisagens de lugares diferentes e o trabalho humano. 
Desdobramentos:  
 Exploração de fontes geográficas para identificar os tipos de trabalhos como construtores de diferentes espaços 

existentes no convívio da escola e a comunidade: O que fazem; as condições de trabalho; a remuneração, a 

importância desse trabalho para outras pessoas; os instrumentos ou materiais que utiliza, etc. 

 As pessoas trabalham em diferentes funções construindo diferentes espaços. 

  

 
ESCALA LINEAR 

 

2º ANO –  4º BIMESTRE 

 
 

EU – CASA – 
FAMÍLIA 

 
COMUNIDADE – 

ESCOLA 
 

I. Orientação geográfica e localização dos fenômenos no Espaço 
Onde ocorrem os fenômenos (pobreza, riqueza, poluição, desmatamento, entre outros)? 

Onde estão os lugares semelhantes e os diferentes? 

Desdobramentos: 

 A indústria e comércio na comunidade.  

 Identificação das características étnicas da comunidade.  

 Relações de interdependência entre comunidade.   



 

 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
RELAÇÃO DE CONTEÚDOS DE GEOGRAFIA POR ANO E BIMESTRE. 

10 

 

Bairros- 
Distritos 

 
Município 

 
Estado 

 
País 

 
Mundo 

 Infraestrutura como saneamento básico, luz e água. 

 

II. Observação, identificação, descrição e representação gráfica e cartográfica das paisagens 
Os mapas dos diferentes grupos sociais ao longo da história dos seres humanos. Aprendendo a ler e fazer mapas, 

gráficos, diagramas e tabelas. 

Desdobramentos: 

 Construção da planta baixa da escola vista numa visão aerofotográfica e sua territorial na comunidade. 

 Construção da planta baixa da sala em que o aluno está inserido. 

 Identificação da organização política: A divisão territorial por quadras e circunvizinhos.  

 O espaço da comunidade do bairro: territorialização do lugar. 

 Localização e representação de outras instituições de ensino. 

 

III. O trabalho humano e os modos de produção na organização das paisagens e dos arranjos espaciais 
As diferenças em paisagens e lugares semelhantes: a identidade do lugar e das pessoas nos e com os lugares. 
Desdobramentos: 
 Comparar as diferentes paisagens na comunidade com outras comunidades. 

 Identificar diferentes escolas com diferentes organizações em diferentes comunidades: indígena, circense, 

ribeirinhos. 

  A rotina dos períodos trabalhados, como se dá a organização em diferentes períodos do dia. 

 A divisão do tempo da escola: bimestre, semestre, ano letivo e horas letivas. 
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3º ANO 

EIXOS ESTRUTURADORES: 
I. Orientação geográfica e localização dos fenômenos no espaço. 
II. Observação, identificação, descrição e representação gráfica e cartográfica das paisagens. 
III. O trabalho humano e os modos de produção na organização das paisagens e dos arranjos espaciais. 
IV. A relação Homem - Meio e os saberes sobre os lugares: o fundamento da construção identitária das classes e grupos sociais. 

 

ESCALA LINEAR 1º BIMESTRE 

Eu –Casa-Família 
 

Comunidade-
Escola 

 
BAIRROS-
DISTRITOS 

 
Município 

 
Estado 

 
País 

 
Mundo  

I. Orientação geográfica e localização dos fenômenos no Espaço 
Uma pergunta e várias possibilidades de respostas: 

Aprendendo a se orientar e localizar e a orientar e localizar outros fenômenos e objetos de diferentes maneiras. 

Desdobramentos: 

 Planisfério: Noções gerais. 

 Manuseio e uso dos recursos: globo, mapas, análise de imagens e Rosa-dos-Ventos explorando pontos 

cardeais 

 Localização dos bairros e distritos; O espaço que estes ocupam na cidade. 

 

Alfabetização Cartográfica. 

 Conceitos topológicos: dentro/fora; acima/abaixo; ao lado; entre; frente/atrás; antes/durante/depois 

junto/separado; avesso/direito, perto/longe, grosso/fino, etc.  

 Visão vertical e visão horizontal. 

 

II. Observação, identificação, descrição e representação gráfica e cartográfica das paisagens 
Observando, identificando, descrevendo e representando gráfica e cartograficamente as paisagens em diferentes 
épocas, com distintas sociedades e grupos sociais. 
Desdobramentos: 
 Explorando os espaços ocupados pelos diferentes grupos sociais (família), diferentes moradias.  

 Utilização da planta baixa da cidade ou do mapa convencional para localização dos bairros e distritos. 
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III. O trabalho humano e os modos de produção na organização das paisagens e dos arranjos espaciais 
As paisagens ao longo dos diferentes tempos: antes e depois do aparecimento dos seres humanos no Planeta 

Terra. 

As paisagens e a realização do trabalho humano ao longo do tempo. 

Desdobramentos: 

 Explorar as correntes migratórias, pendulares e o planejamento familiar como uma das condições de alteração 

das paisagens: pelas ocupações, construções e utilização dos diferentes espaços organizados. 

 Identificar elementos naturais que favorecem as alterações paisagísticas dos Bairros e Distritos. 

 

IV. A relação Homem X Meio e os saberes sobre os lugares: o fundamento da construção identitária das 

classes e grupos sociais. 

As relações dos grupos humanos com as paisagens, lugares, regiões e territórios por meio das técnicas e 
tecnologias em distintos tempos. 
Desdobramentos: 

Espaço Urbano e Rural:  

 Agricultura: diferentes agriculturas formas de cultivo nos espaços Bairros e Distritos. 

 Pecuária: tipos dos animais da pecuária para comércio de carnes, para reprodução, para eventos (rodeios, 

exposição com concursos de gados e outros).  

 Alterações dos arranjos paisagísticos pela extração das três diferentes formas (animal, vegetal, mineral). 

 

ESCALA LINEAR 3º ANO – 2º BIMESTRE 

Eu –Casa-Família 
 

Comunidade-
Escola 

 
BAIRROS-
DISTRITOS 

 

I. Orientação geográfica e localização dos fenômenos no Espaço 
Onde estou? Quais as regras de funcionamento desse lugar? 

Desdobramentos: 

 Identificação das diferentes divisões políticas chamadas de bairros e distritos em mapa convencional. 

 Correlações entre bairros e distritos.  

 Leis e regras de funcionamento dos espaços de convívio.  

 Nomenclaturas dos bairros e distritos do espaço territorial. 
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Município 
 

Estado 
 

País 
 

Mundo  

 

Onde estão as classes e grupos sociais nos diferentes lugares? Que atividades elas fazem parte neles? Quais são 

as suas regras? 

Desdobramentos: 

 Trânsito: Exploração dos instrumentos e meios de transporte para imigrações e emigrações, correntes 

migratórias nas ocupações de diferentes espaços dos Bairros e Distritos, como as pessoas se locomovem hoje 

e em diferentes tempos e espaços. 

 Meios, instrumentos e vias de transportes, em outros tempos e espaços (pesquisas e gravuras para enfoque do 

desenvolvimento tecnológico). 

 Comunicação: O surgimento da escrita para análise e registro dos e nos espaços, a possibilidade de 

encurtamento de distâncias pelos meios de comunicação. 

 Meios e instrumentos de comunicação, em diferentes tempos e espaços (fontes geográficas para análise do 

surgimento e ocupações de diferentes meios de comunicação). 

 Elementos que caracterizam as paisagens sócio-econômicas e cultural. 

 
II Observação, identificação, descrição e representação gráfica e cartográfica das paisagens 
A observação da paisagem dos arranjos espaciais como ponto de partida para os estudos da geografia: aprendendo 
a observar a localização e a orientação própria, bem como das pessoas, objetos, paisagens, lugares, regiões e 
territórios.  
Desdobramentos: 

 Ordenação espacial dos diferentes espaços: espaço urbano e espaço rural. 

 Relação de interdependência entre os espaços urbano e rural 

 
III. O trabalho humano e os modos de produção na organização das paisagens e dos arranjos espaciais 
A organização das paisagens: Trabalho, relações entre as Classes e grupos sociais e salários 
Desdobramentos: 

 Os espaços industriais dos bairros e distritos; 

 O perímetro urbano, Sede Administrativa e suas relações com os bairros e distritos.  

 Identificação dos elementos de urbanização dos bairros e distritos de Cascavel.  
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IV. A relação Homem X Meio e os saberes sobre os lugares: o fundamento da construção identitária das 

classes e grupos sociais. 

Os saberes sobre outros lugares e pessoas: a identidade humana. 

Desdobramentos: 

 Comércio local do bairro/distrito que o aluno mora. 

 Aspectos econômicos, sociais e culturais nos e dos diferentes bairros e Distritos. 

Onde se localizam e quais as regiões que estão os Distritos? Que pessoa representa cada Distrito politicamente? 

Como são as regras e leis estabelecidas para composição dos arranjos paisagísticos dos Bairros e Distritos? 

 

ESCALA LINEAR 3º ANO – 3º BIMESTRE 

 
 
 
Eu –Casa-Família 

 
Comunidade-

Escola 
 

BAIRROS-
DISTRITOS 

 
Município 

 
Estado 

 
País 

 
Mundo 

 

I. Orientação geográfica e localização dos fenômenos no Espaço 
Onde estão os objetos que compõem um lugar, uma região e um território? O que os identifica? 

Desdobramentos: 

 Manifestações culturais: origem da cultura Afrodescendente, branca e indígenas. 

 Os instrumentos construídos e deixados como acúmulo dos bens culturais, as leis e regulamentos que 

determinam os ordenamentos dos bairros e distritos. 

 Análise dos limites dos bairros e distritos (convenção pelas relações político-sociais). 

 

II Observação, identificação, descrição e representação gráfica e cartográfica das paisagens 

As descrições de paisagens elaboradas reordenadas pelos diferentes grupos humanos: aprendendo a fazer 

descrições das paisagens, lugares, regiões e territórios. 

A representação gráfica e cartográfica dos lugares, classes e grupos sociais, objetos e fenômenos. 

Desdobramentos: 

 Nomes dos bairros; Número de habitantes que residem no bairro. 

 Diferentes etnias que formam os bairros e distritos. 

 Identificação através de diferentes fontes geográficas de moradores antigos (que fizeram parte da construção 

da história dos bairros e distritos, diretoras, professoras e outras pessoas que já estiveram atuando na escola 
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 em outros tempos e espaços). 

 Divisão territorial, localização entre bairros e distritos. 

 

III. O trabalho humano e os modos de produção na organização das paisagens e dos arranjos espaciais 

As semelhanças nas paisagens de lugares diferentes e o trabalho humano. 

Desdobramentos:  

 Reconhecimento das semelhanças e diferenças na natureza e nas pessoas, explorando formas, tamanhos, 

cores, cheiros e outros. 

 Tipos de trabalhos nos bairros e distritos: O que fazem; as condições de trabalho; a remuneração, a importância 

desse trabalho para outras pessoas; os instrumentos ou materiais que utiliza, etc. 

 As pessoas trabalham em diferentes funções e em diferentes espaços de produção nos Bairros e Distritos. 

 
IV. A relação Homem X Meio e os saberes sobre os lugares: o fundamento da construção identitária das 
classes e grupos sociais. 
A relação Homem x Meio em sociedades capitalistas: as relações sociais contraditórias como fundamento da 
construção de paisagens e arranjos espaciais desiguais: espaços da pobreza e espaços da riqueza. 
Desdobramentos:  

 Identificação e análise das relações de produção dos Bairros/Distritos de Cascavel e outros bairros e Distritos, 

estabelecendo relações em escalas para espaços mais globais; 

 As diferentes classes sociais e grupos sociais (conjunto habitacional, casas populares, favela, invadidos nos 

bairros e distritos). 

 As profissões e funções e o deslocamento para diferentes bairros e distritos para o trabalho pelas pessoas. 

 

ESCALA LINEAR 3º ANO – 4º BIMESTRE 

 
 
Eu –Casa-Família 

 
Comunidade-

I. Orientação geográfica e localização dos fenômenos no Espaço 
Onde ocorrem os fenômenos (pobreza, riqueza, poluição, desmatamento, entre outros)? 

Onde estão os lugares semelhantes e os diferentes? 

Desdobramentos: 
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Escola 
 

BAIRROS-
DISTRITOS 

 
Município 

 
Estado 

 
País 

 
Mundo 

 As causas e efeitos pela desenfreada evolução tecnológica, as diversidades culturais refletindo nas 

semelhanças e diferenças de diferentes espaços. 

 A relação social, política, cultural  e econômica dos distritos e entre estes e dos bairros e entre estes. 

 

II Observação, identificação, descrição e representação gráfica e cartográfica das paisagens 

Os mapas dos diferentes grupos sociais ao longo da história dos seres humanos.  

Aprendendo a ler e fazer mapas, gráficos, diagramas e tabelas. 

Desdobramentos: 

 Alfabeto cartográfico: ponto, linha e área. 
 Construção, leitura e noção de legenda em mapas convencionais. Quais são as linguagens cartográficas que 

encontramos em um mapa. 
 Identificação do espaço ocupado pelos Bairros e Distritos pelos mapas convencionais. 
 Formação dos Bairros e Distritos do Município de Cascavel pelas correntes migratórias; 
 Introdução a diagramas e tabelas (evolução do número de habitantes por bairro ou distrito, produção agrícola, 

número de comércio/indústria, etnia, etc). 
 

III. O trabalho humano e os modos de produção na organização das paisagens e dos arranjos espaciais  

As diferenças nas paisagens e os lugares semelhantes: a identidade do lugar e das pessoas nos e com os lugares. 

Desdobramentos: 

 Os diferentes arranjos espaciais nos diferentes bairros e distritos constituindo as paisagens;  

 Prestação de serviços. 

 Identificar elementos culturais em diferentes comunidades nos bairros e distritos. 

IV. A relação Homem X Meio e os saberes sobre os lugares: o fundamento da construção identitária das 
classes e grupos sociais. 
A relação Homem x Meio em sociedades capitalistas: as relações sociais contraditórias como fundamento da 
construção de paisagens e arranjos espaciais desiguais: espaços da pobreza e espaços da riqueza. 
Desdobramentos:  
 A rotina de produção diária do trabalhador (trajeto, horários, Jornada de trabalho, noções sobre direitos e 

deveres de algumas profissões e funções dos pais dos alunos). 

 Salário mínimo pré-estabelecido. 
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4º ANO 

EIXOS ESTRUTURADORES: 
I. Orientação geográfica e localização dos fenômenos no espaço. 
II. Observação, identificação, descrição e representação gráfica e cartográfica das paisagens. 
III. O trabalho humano e os modos de produção na organização das paisagens e dos arranjos espaciais. 
IV. A relação Homem - Meio e os saberes sobre os lugares: o fundamento da construção identitária das classes e grupos sociais. 
V. O desenvolvimento das forças produtivas, os meios de produção, as relações de exploração na constituição contraditória das 

paisagens e dos arranjos espaciais sob a égide do modo capitalista de produção. 
 

ESCALA LINEAR 1º BIMESTRE 

 
 
Eu –Casa-Família 

 
Comunidade-

Escola 
 

Bairros-Distritos 
 

MUNICÍPIO 
 

Estado 
 

País 
 

Mundo 
 
 
 

I. Orientação geográfica e localização dos fenômenos no Espaço 
Uma pergunta e várias possibilidades de respostas: 

Aprendendo a se orientar e localizar e a orientar e localizar outros fenômenos e objetos no espaço de diferentes 

maneiras. 

Onde estou? Quais as regras do funcionamento desse lugar?  

Desdobramentos: 

 Planisfério  

 Linhas imaginárias: Hemisfério Norte, Hemisfério Sul. 

 Localização do Município - Orientação: Pontos de referência. Recursos naturais (estrelas, lua) artificiais (Rosa-

dos-Ventos, Pontos Cardeais, Colaterais). 

 Mapa político do município.  

 

II. Observação, identificação, descrição e representação gráfica e cartográfica das paisagens 
Observando, descrevendo e representando gráfica e cartograficamente as paisagens em diferentes épocas, 

sociedades e grupos sociais. 

A observação da paisagem como ponto de partida para os estudos da geografia: aprendendo a observar a 

localização e a orientação das pessoas, objetos, lugares, regiões e territórios. 

Desdobramentos:  
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Alfabetização cartográfica. 

 Conceitos topológicos: perto/longe; aqui/lá; alto/baixo; frente/atrás; em cima/embaixo, visão obliqua, visão 

vertical e visão lateral. Aerofotogrametria. 

 Alfabeto cartográfico: ponto, linha e área. 

 Construção, leitura e uso de legenda em mapas convencionais. 

 

III. O trabalho humano e os modos de produção na organização das paisagens e dos arranjos espaciais 
As paisagens ao longo dos diferentes tempos: antes e depois do aparecimento dos seres humanos no planeta 

Terra. 

Desdobramentos: 

Os saberes sobre outros lugares e pessoas: a identidade humana 

POPULAÇÃO: 

 Imigração (etnias) e emigrantes). 

 Correntes migratórias: causa e efeito; êxodo rural. 

 Manifestações culturais originadas da cultura afrodescendentes, branco, indígenas. 

 Comunidades quilombolas, indígenas, circense, ciganas no e em diferentes municípios. 

 

IV. A relação Homem X Meio e os saberes sobre os lugares: o fundamento da construção identitária das 

classes e grupos sociais 

As relações dos grupos humanos com as paisagens, lugares, regiões e territórios por meio das técnicas e 

tecnologias em distintos tempos. 

Desdobramentos: 

Espaço Urbano e Rural:  

Relação de interdependência zona rural e zona urbana. 

 Ciclo da madeira; 

 Ciclo da erva mate; 

 Ciclo do café; 

 Extrativismo animal, vegetal e mineral e as implicações ambientais. 
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V. O desenvolvimento das forças produtivas, os meios de produção, as relações de exploração na 
constituição contraditória das paisagens e dos arranjos espaciais sob a égide do modo capitalista de 
produção. 
Relações socioeconômicas contraditórias geram paisagens e arranjos espaciais contraditórios e são por eles 

também influenciados. 

Desdobramentos: 

Vegetação: 

 Noções das diferentes vegetações do município. Ontem e hoje. 

 Espaços públicos de preservação: Praças, parques. 

 A distribuição das riquezas do município. 

 Censo demográfico do município; Número de votantes. 

 

 

ESCALA LINEAR 4º ANO – 2º BIMESTRE 

 
 
 
Eu –Casa-Família 

 
Comunidade-

Escola 
 

Bairros-Distritos 
 

MUNICÍPIO 
 

Estado 
 

País 

I. Orientação geográfica e localização dos fenômenos no Espaço 

Onde estão as classes e grupos sociais nos diferentes lugares? Que atividades elas fazem neles? Quais são as 

suas regras?  

Desdobramentos: 

COMUNICAÇÃO  

 Meios de comunicação; Instrumentos de comunicação. 

 Como ocorreu e ocorre a comunicação das pessoas em diferentes espaços e épocas, frente às distâncias; hoje 

que meios de comunicação são utilizados, etc. 

 Mídia como Instrumento de manipulação e manutenção do capitalismo. 

 

II. Observação, identificação, descrição e representação gráfica e cartográfica das paisagens 

As descrições de paisagens elaboradas pelos diferentes grupos humanos: aprendendo a fazer descrições das 

paisagens, lugares, regiões e Territórios.  
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Mundo 

 

Desdobramentos:  

 Espaço ocupado pelo Município no Estado do Paraná. 

 Formação do território municipal. 

RELEVO 

 Noções das formas e perfis do relevo do Município. 

 Atividade econômica do Município, manutenção do solo do Município; 

 Uso e aproveitamento do solo do Município. 

 

III. O trabalho humano e os modos de produção na organização das paisagens e dos arranjos espaciais 
As paisagens e a realização do trabalho humano ao longo do tempo. 

Desdobramentos: 

 Atividade produtiva nos diferentes espaços: indústria, comércio, 

 Noções de importação e exportação  

 Setorização 

 Primários. 

 Secundários. 

 Terciários. 

TRÂNSITO 

 Meios e vias de transportes. 

 A tecnologia a serviço da humanidade no que tange aos meios e instrumentos de transportes. 

 Os meios de transportes utilizados pelos colonizadores do município. 

 

IV. A relação Homem X Meio e os saberes sobre os lugares: o fundamento da construção identitária das 

classes e grupos sociais 

Os saberes sobre outros lugares e pessoas: a identidade humana. 

Desdobramentos: 

 Colonizadores, obrageros e posseiros. 

 Migrantes: pendulares e transumância. 
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V. O desenvolvimento das forças produtivas, os meios de produção, as relações de exploração na 
constituição contraditória das paisagens e dos arranjos espaciais sob a égide do modo capitalista de 
produção. 
Relações socioeconômicas contraditórias geram paisagens e arranjos espaciais contraditórios. 

Desdobramentos: 

 Os três poderes do Município e seus representantes: Espaços que estes ocupam nas funções que exercem: 

 Executivo  

 Legislativo 

 Judiciário. 

 Saneamento básico. 

 

 

ESCALA LINEAR 4º ANO –  3º BIMESTRE 

 
 
 
Eu –Casa-Família 

 
Comunidade-

Escola 
 

Bairros-Distritos 
 

MUNICÍPIO 
 

Estado 
 

País 
 

 

I. Orientação geográfica e localização dos fenômenos no Espaço 
Onde estão os objetos que compõem um lugar, uma região e um território? O que os identifica?  

Desdobramentos: 

 Análise dos elementos culturais construídos pelos homens ao longo do tempo em diferentes espaços. 

 Atividade econômica agrícola e comercial. 

 Eventos mantenedores das tradições culturais. 

 

II. Observação, identificação, descrição e representação gráfica e cartográfica das paisagens 

A representação gráfica e cartográfica dos lugares, classes e grupos sociais, objetos e fenômenos 

Desdobramentos: 

 O uso dos mapas convencionais para localização dos espaços políticos, econômicos sociais e culturais. 

 A territorialização municipal na macrorregião e no Estado do Paraná: circunvizinhos. 
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Mundo 
 
 

III. O trabalho humano e os modos de produção na organização das paisagens e dos arranjos espaciais 
A organização das paisagens: trabalho, relações entre as classes e grupos sociais e salários. 
Desdobramentos: 
HIDROGRAFIA: 
 A influência das bacias hidrográficas do Paraná na micro bacia do município (Rio Cascavel).  

O SISTEMA DE ABASTECIMENTO 
 Abastecimento de Água potável no Município. 
 Rios receptores de esgotos. 
 Duas estações de tratamento: a captação superficial nos rios Cascavel, Peroba e Saltinho e a captação 

subterrânea em poços municipais.  

 

IV. A relação Homem X Meio e os saberes sobre os lugares: o fundamento da construção identitária das 

classes e grupos sociais 

A relação Homem X Meio em sociedades capitalistas: as relações sociais contraditórias como fundamento da 

construção de paisagens e arranjos espaciais desiguais: espaços da pobreza e espaços da riqueza. 

Desdobramentos: 

 População. 

 As relações de produção do município de Cascavel, estabelecendo relações em escalas para espaços globais. 

  A concentração das riquezas e o acúmulo de bens materiais evidenciados nas diferentes classes sociais e 

grupos sociais. 

 As profissões e funções desempenhadas pelas pessoas. 

 

V. O desenvolvimento das forças produtivas, os meios de produção, as relações de exploração na 

constituição contraditória das paisagens e dos arranjos espaciais sob a égide do modo capitalista de 

produção. 

Os elementos determinantes na constituição das paisagens e arranjos espaciais atuais: forças produtivas, meios de 
produção, relações de exploração. 
Desdobramentos: 

 Movimentos sociais: sindicatos, lutas de classe do município. 

 A marcha do capitalismo no município. 
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 A expansão comercial e industrial. 

 A exportação. 

 

 

ESCALA LINEAR 4º ANO – 4º BIMESTRE 

 
 
Eu –Casa-Família 

 
Comunidade-

Escola 
 

Bairros-Distritos 
 

MUNICÍPIO 
 

Estado 
 

País 
 

Mundo 
 
 

I. Orientação geográfica e localização dos fenômenos no Espaço 
Onde ocorrem os fenômenos (pobreza, riqueza, poluição, desmatamento, entre outros)? 

Onde estão os lugares semelhantes e os diferentes? 

Desdobramentos: 

 Os espaços produzidos politicamente como o desfavelamento. 

 Atividades econômicas. 

CLIMA  

 Fatores e elementos 

 Clima local. 

 A influência do clima na vida dos munícipes.  

 

II Observação, identificação, descrição e representação gráfica e cartográfica das paisagens 

Os mapas dos diferentes grupos sociais ao longo da história dos seres humanos. 

Aprendendo a ler e fazer mapas, gráficos, diagramas e tabelas. 
Desdobramentos: 

 Representação a partir de foto aérea com visão vertical. 

 Representação do município, seus arredores e áreas mais distantes por meio de desenhos, colagens, 

maquetes. 

 Espaço urbano do município e do espaço rural.  

 Micro bacia do Rio Cascavel, a partir de mapas convencionais. 

 

III. O trabalho humano e os modos de produção na organização das paisagens e dos arranjos espaciais 
As semelhanças nas paisagens de lugares diferentes e o trabalho humano. 
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As diferenças em paisagens e lugares semelhantes: a identidade do lugar e das pessoas nos e com os lugares. 
Desdobramentos: 

 A urbanização do município frente ao desenvolvimento tecnológico, redes sociais digitais. 

 Conjuntos habitacionais populares, elite.  

 Reconhecimento dos lugares a partir de trajetos, percursos e mapas convencionais dos diferentes espaços 

produzidos pelas relações sociais-econômicas-políticas-religiosas. 

COMUNICAÇÃO 
 Meios e instrumentos de comunicação 

 Mídia como instrumento de manipulação e manutenção do capitalismo 

 Como ocorreu e como ocorre a comunicação das pessoas: ontem e hoje 

 A possibilidade tecnológica a favor de encurtar as distâncias via comunicação do município, Estado, país e 

mundo. 

 
IV. A relação Homem X Meio e os saberes sobre os lugares: o fundamento da construção identitária das 

classes e grupos sociais 

A relação Homem X Meio em sociedades capitalistas: as relações sociais contraditórias como fundamento da 

construção de paisagens e arranjos espaciais desiguais: espaços da pobreza e espaços da riqueza. 

Desdobramentos: 

 A rotina de produção diária do trabalhador (trajeto, horários, Jornada de trabalho, noções sobre direitos e 

deveres de algumas profissões e funções dos pais dos alunos). 

 

V. O desenvolvimento das forças produtivas, os meios de produção, as relações de exploração na 
constituição contraditória das paisagens e dos arranjos espaciais sob a égide do modo capitalista de 
produção. 
Os elementos determinantes na constituição das paisagens e arranjos espaciais atuais: forças produtivas, meios de 
produção, relações de exploração. 
Desdobramentos: 

 Desemprego. 

 Poder de exploração e de função. 
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 O trabalho como condição de sobrevivência e subsistência. 

 Divisão do trabalho. 
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5º ANO 

EIXOS ESTRUTURADORES: 
I. Orientação geográfica e localização dos fenômenos no espaço. 
II. Observação, identificação, descrição e representação gráfica e cartográfica das paisagens. 
III. O trabalho humano e os modos de produção na organização das paisagens e dos arranjos espaciais. 
IV. A relação Homem - Meio e os saberes sobre os lugares: o fundamento da construção identitária das classes e grupos sociais. 
V. O desenvolvimento das forças produtivas, os meios de produção, as relações de exploração na constituição contraditória das 

paisagens e dos arranjos espaciais sob a égide do modo capitalista de produção. 
VI. Compreensão e interpretação das paisagens, dos arranjos espaciais e da geograficidade dos fenômenos por meio da linguagem 

cartográfica, de outras linguagens, noções e conceitos científicos. 
 

ESCALA LINEAR 1º BIMESTRE 

 
 
 
Eu –Casa-Família 

 
Comunidade-

Escola 
 

Bairros-Distritos 
 

Município 
 

ESTADO 
 

País 
 

Mundo 
 
 

I. Orientação geográfica e localização dos fenômenos no Espaço 
Uma pergunta várias possibilidades de respostas: aprendendo a se orientar e localizar e a orientar e localizar outros 

fenômenos e objetos no espaço de diferentes maneiras. 

Onde estou? Quais as regras do funcionamento desse lugar? 

Desdobramentos: 

Planisfério 

 Forma da Terra; Movimentos da Terra no Espaço. 

 Formação geológica. 

 Linhas imaginárias. 

 Hemisfério Norte, Hemisfério Sul. 

Localização do Estado do Paraná 

Orientação:  

 Recursos naturais (estrelas lua), artificiais (Rosa-dos-Ventos: Pontos Cardeais, Colaterais e sub-colaterais, 

Satélites e Bússola). 

 Identificação dos pontos turísticos do Estado do Paraná. 

 

II Observação, identificação, descrição e representação gráfica e cartográfica das paisagens 
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Observando, descrevendo e representando gráfica e cartograficamente as paisagens em diferentes épocas, 

sociedades e grupos sociais. 

Desdobramentos: 

Alfabetização cartográfica: 

 Conceitos topológicos. 

 Alfabeto cartográfico nos mapas convencionais: ponto, linha e área. Construção, leitura e uso de legenda. 

 Espaço ocupado pelo Estado. 

 Formação do território do Estado do Paraná. 

 

III. O trabalho humano e os modos de produção na organização das paisagens e dos arranjos espaciais 

As paisagens ao longo dos diferentes tempos: antes e depois do aparecimento dos seres humanos no planeta 

Terra. 

Desdobramentos 

 Atividade produtiva nos diferentes espaços nas grandes metrópoles. 

 Sistemas agrícolas (conjunto de conhecimentos técnicos), o sistema de roça (derrubada das matas, plantios 

de outros produtos, queimadas). 

 

IV. A relação Homem X Meio e os saberes sobre os lugares: o fundamento da construção identitária das 
classes e grupos sociais. 
As relações dos grupos humanos com as paisagens, lugares, regiões e territórios por meio das técnicas e 

tecnologias em distintos tempos. 

Desdobramentos: 

População do Estado do Paraná 

 Imigração e emigrações (etnias). 

 Correntes migratórias: causa e efeito; êxodo rural. 

 

V. O desenvolvimento das forças produtivas, os meios de produção, as relações de exploração na 

constituição contraditória das paisagens e dos arranjos espaciais sob a égide do modo capitalista de 

produção. 
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Relações socioeconômicas contraditórias geram paisagens e arranjos espaciais contraditórios que, por sua vez, 

influenciam nas primeiras. 

Desdobramentos: 

 A distribuição das riquezas do Estado. 

 Censo demográfico do Estado do Paraná. 

 Os bens da natureza transformados pelo trabalho humano no Estado. 

 

VI. Compreensão e interpretação das paisagens, dos arranjos espaciais e da geograficidade dos fenômenos 
por meio da linguagem cartográfica, de outras linguagens, noções e conceitos científicos. 
Apreendendo, compreendendo e interpretando as paisagens, os arranjos espaciais e a geograficidade dos 

fenômenos por meio das linguagens e conceitos geográficos.  

Desdobramentos: 

 Localização do Estado do Paraná pelas coordenadas geográficas. 

 Manuseio de mapas convencionais para localização dos espaços explorados: 

 

 

ESCALA LINEAR 5ºANO –  2º BIMESTRE 

 
 
Eu –Casa-Família 

 
Comunidade-

Escola 
 

Bairros-Distritos 
 

Município 
 

ESTADO 
 

I. Orientação geográfica e localização dos fenômenos no Espaço 
Onde estão as classes e grupos sociais nos diferentes lugares? Que atividades elas fazem neles? Quais são as 

suas regras? 

Onde estão os objetos que compõem um lugar, uma região e um território? O que os identifica? 

Desdobramentos: 

 Análise e estatística dos diferentes imigrantes e correntes migratórias presentes no Estado e a importância para 

a construção identitária do Estado, naturalização, etnias, etc. 

 As correntes migratórias e suas culturas para construção e transformações paisagísticas do espaço do Estado 

do Paraná. 

 

II. Observação, identificação, descrição e representação gráfica e cartográfica das paisagens 
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País 
 

Mundo 
 

A observação da paisagem como ponto de partida para os estudos da geografia: aprendendo a observar a 

localização e a orientação das pessoas, objetos, lugares, regiões e territórios. 

Desdobramentos: 

RELEVO 

 Noções das formas e perfis do relevo do Brasil. 

 Formas e perfis do relevo do Estado do Paraná. 

 

AS PAISAGENS DO PARANÁ. 

 Noções das diferentes vegetações paranaenses. Ontem e hoje. 

 Vegetação predominante do Estado do Paraná. 

 Noções das leis ambientais. 

 A Floresta Atlântica. 

 Área de preservação e reserva indígena. 

 

III. O trabalho humano e os modos de produção na organização das paisagens e dos arranjos espaciais 

As paisagens e a realização do trabalho humano ao longo do tempo. 

Espaço Urbano e Rural:  

 Agricultura: tipos de cultivo (arroz, trigo, sorgo, cevada, cana-de-açúcar), agricultura de subsistência (plantio 

para o sustento da família). 

 Agricultura comercial  

 Monocultura - cultivo de um único produto; agricultura de jardinagem  

 Pecuária: criação extensiva (praticadas em extensas propriedades ex. pastagens), Criação intensiva de gado 

(criação em cercado e estabulado, tipos de gado). 

 

IV. A relação Homem X Meio e os saberes sobre os lugares: o fundamento da construção identitária das 
classes e grupos sociais. 
Os saberes sobre outros lugares e pessoas: a identidade humana. 

Desdobramentos: 

COMUNICAÇÃO: 
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 Meios e instrumentos de comunicação. 

 Mídia como Instrumento de manipulação e manutenção do Capitalismo. 

 Como ocorreu e ocorre a comunicação das pessoas: Ontem, hoje. 

 A possibilidade tecnológica a favor de encurtar as distâncias via comunicação. 

 As inter-relações no Paraná com outras divisões políticas no país e mundo. 

 

V. O desenvolvimento das forças produtivas, os meios de produção, as relações de exploração na 

constituição contraditória das paisagens e dos arranjos espaciais sob a égide do modo capitalista de 

produção. 

Relações socioeconômicas contraditórias geram paisagens e arranjos espaciais contraditórios que, por sua vez, 

influenciam nas primeiras. 

Desdobramentos: 

 Manifestações culturais originadas da cultura afrodescendentes, branco, indígenas: comunidades indígenas 

quilombolas, circenses e ciganas no e em diferentes Estados. 

 A movimentação de mercadorias e pessoas. 

 Direitos e deveres dos trabalhadores. 

 

VI. Compreensão e interpretação das paisagens, dos arranjos espaciais e da geograficidade dos fenômenos 
por meio da linguagem cartográfica, de outras linguagens, noções e conceitos científicos. 
Apreendendo, compreendendo e interpretando as paisagens, os arranjos espaciais e a geograficidade dos 

fenômenos por meio das linguagens e conceitos geográficos.  

Desdobramentos: 

Exploração das funções dos mapas nas interpretações para análise de dados, fins estatísticos, interpretações de 
fenômenos naturais e ações produzidas pelas relações sociais, em diferentes espaços/tempos. 

 

ESCALA LINEAR 5º ANO – 3º BIMESTRE 

 
 
Eu –Casa-Família 

I. Orientação geográfica e localização dos fenômenos no Espaço 
Onde ocorrem os fenômenos (pobreza, riqueza, poluição, desmatamento, entre outros)? 
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Comunidade-

Escola 
 

Bairros-Distritos 
 

Município 
 

ESTADO 
 

País 
 

Mundo 
 

Desdobramentos: 

 As relações sócio-econômicas-culturais.  

 O uso do censo para mapeamentos dos grupos e classes sociais, identificando e caracterizando os municípios 

do Estado do Paraná. 

 Utilização da tecnologia e redes sociais presentes no Estado do Paraná e no Mundo. 

 

II. Observação, identificação, descrição e representação gráfica e cartográfica das paisagens 
As descrições de paisagens elaboradas pelos diferentes grupos humanos: aprendendo a fazer descrições das 

paisagens, lugares, regiões e territórios. 

Desdobramentos: 

CLIMA  

 Fatores e elementos 

 Climas do Brasil; Clima do Estado do Paraná. 

 A influência do clima na vida dos munícipes.  

 

HIDROGRAFIA: 

 As bacias hidrográficas do Estado do Paraná. 

 Produção de energia elétrica-Usina Hidrelétrica de Itaipu. 

 A influência da altitude sobre as temperaturas:  

 

III. O trabalho humano e os modos de produção na organização das paisagens e dos arranjos espaciais 
A organização das paisagens: trabalho, relações entre as classes e grupos sociais e salários. 

Desdobramentos: 

 Os caminhos percorridos  pelos produtos até chegarem ao consumidor. 

 Indústria. 

 Comércio. 

 Setorização: 

 Primários, 
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 Secundários, 

 Terciários. 

 

IV. A relação Homem X Meio e os saberes sobre os lugares: o fundamento da construção identitária das 

classes e grupos sociais. 

A relação Homem X Meio em sociedades capitalistas: as relações sociais contraditórias como fundamento da 
construção de paisagens e arranjos espaciais desiguais: espaços da pobreza e espaços da riqueza. 
Desdobramentos: 
 Urbanização do Paraná. 

 Regiões metropolitanas. 

 Êxodo rural. 

 Tipos de moradia. 

As paisagens e ocupações no primeiro, segundo e terceiro Planalto 
 
V. O desenvolvimento das forças produtivas, os meios de produção, as relações de exploração na 

constituição contraditória das paisagens e dos arranjos espaciais sob a égide do modo capitalista de 

produção. 

Os elementos determinantes na constituição das paisagens e arranjos espaciais atuais: forças produtivas, meios de 

produção, relações de exploração. 

Desdobramentos: 

O trabalho humano: 

 Atividade humana - ações cotidianas. 

 Força de produção - mercado de trabalho, capital humano. 

 Meios de produção -Tecnologia a serviço do capital. 

 Os recursos naturais não renováveis. 

 Os recursos naturais renováveis. 

 

VI . Compreensão e interpretação das paisagens, dos arranjos espaciais e da geograficidade dos fenômenos 

por meio da linguagem cartográfica, de outras linguagens, noções e conceitos científicos 



 

 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
RELAÇÃO DE CONTEÚDOS DE GEOGRAFIA POR ANO E BIMESTRE. 

33 

 

Paisagem, lugar, região E território, trabalho, classes sociais, forças produtivas, meios de produção, relações sociais 

de exploração, divisão social e territorial do trabalho, técnica, desenvolvimento tecnológico, entre outros: conceitos 

para o entendimento das paisagens e arranjos espaciais atuais no contexto da sociedade globalizada: os códigos 

para o entendimento científico do espaço geográfico. 

Desdobramentos: 

 Identificação dos representantes do Estado e a função que exercem (presidente de partido, deputado estadual, 

governador, comendador e outros). 

 Possibilidades de reivindicação paranaenses através de seus representantes para criação de leis, decretos do 

Estado do Paraná. 

 Os polos industriais do Paraná. Reconhecimento das cidades industriais e indústrias - identificação dos 

produtos industrializados no Estado. 

 Importação e exportação. 

 A invenção das máquinas e o avanço tecnológico. 

 Produtos de importação e exportação do Paraná. 

 

 

ESCALA LINEAR 5º ANO – 4º BIMESTRE 

 
 
Eu –Casa-Família 

 
Comunidade-

Escola 
 

Bairros-Distritos 
 

Município 
 

ESTADO 
 

I. Orientação geográfica e localização dos fenômenos no Espaço 
Onde estão os lugares semelhantes e os diferentes? 

Desdobramentos: 

 Reconhecimento dos espaços produzidos socialmente através das relações sociais. 

 Identificação dos espaços produzidos pelos fenômenos da natureza. 

 Investigação dos Planaltos bem como localização destes e representação em mapas.  

 Caracterização geográfica de diferentes municípios que compõem o Estado do Paraná. 

 Os caminhos da Serra do Mar. 

 

II. Observação, identificação, descrição e representação gráfica e cartográfica das paisagens 
A representação gráfica e cartográfica dos lugares, classes e grupos sociais, objetos e fenômenos:  
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País 
 

Mundo 
 

Os mapas dos diferentes grupos sociais ao longo da história dos seres humanos. 

Aprendendo a ler e fazer mapas, gráficos, diagramas e tabelas. 

Desdobramentos: 

 (Re) conhecendo o Paraná a partir do mapa convencional. 

 As Regiões do Paraná e as cidades que fazem parte de cada região. 

 Extensão do Estado do Paraná e as principais metrópoles. 

 
III. O trabalho humano e os modos de produção na organização das paisagens e dos arranjos espaciais 
As semelhanças nas paisagens de lugares diferentes e o trabalho humano. 

Desdobramentos: 

Noções de extrativismo vegetal e mineral:  

 Indústria extrativa. 

 Indústrias de bens de produção; (indústrias de base, ou indústrias pesadas ex. indústrias siderúrgicas; 

 Indústrias de bens de consumo bens não duráveis e bens duráveis, ex. automóveis móveis eletroeletrônicos). 

 

As diferenças em paisagens e lugares semelhantes: a identidade do lugar e das pessoas nos e com os lugares.  

Desdobramentos: 

 O turismo do Estado do Paraná. 

 Os grandes centros turísticos do Paraná. 

 O ecoturismo alterando as paisagens naturais: litoral.  

 

IV. A relação Homem X Meio e os saberes sobre os lugares: o fundamento da construção identitária das 
classes e grupos sociais. 
A relação Homem X Meio em sociedades capitalistas: as relações sociais contraditórias como fundamento da 
construção de paisagens e arranjos espaciais desiguais: espaços da pobreza e espaços da riqueza. 
Desdobramentos: 

TRANSITO: 
 Sistema viário 

 Meios, instrumentos e vias de transportes. Sinalização, iniciação as Leis do Trânsito. 
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 Identificação análise dos meios e instrumentos de transportes utilizados em diferentes tempos e espaços, a 

tecnologia a serviço dos meios de transportes. 

 A evolução de cada Meio e instrumento de transporte. 

 As substituições dos combustíveis derivados do petróleo por produtos extraídos da natureza (óleo da mamona e 

outros). 

 
V. O desenvolvimento das forças produtivas, os meios de produção, as relações de exploração na 

constituição contraditória das paisagens e dos arranjos espaciais sob a égide do modo capitalista de 

produção. 

Os elementos determinantes na constituição das paisagens e arranjos espaciais atuais: forças produtivas, meios de 

produção, relações de exploração. 

Desdobramentos: 

O trabalho humano: 

 Os bens da natureza transformados pelo trabalho no Estado do Paraná. 

 Os contrastes na sociedade, distribuição desigual de renda, os trabalhos nos setores econômicos. 

 O trabalho no setor primário, secundário e terciário, a integração dos setores econômicos (Relação de 

interdependência). 

 A exploração econômica dos recursos naturais - causa e degradação. 

 

VI . Compreensão e interpretação das paisagens, dos arranjos espaciais e da geograficidade dos fenômenos 

por meio da linguagem cartográfica, de outras linguagens, noções e conceitos científicos 

Paisagem, lugar, região E território, trabalho, classes sociais, forças produtivas, meios de produção, relações sociais 

de exploração, divisão social e territorial do trabalho, técnica, desenvolvimento tecnológico, entre outros: conceitos 

para o entendimento das paisagens e arranjos espaciais atuais no contexto da sociedade globalizada: os códigos 

para o entendimento científico do espaço geográfico. 

Desdobramentos: 

Blocos de países:  

Noções e localização: 

 NAFTA, PACTO ANDINO, APEC, UNIÃO EUROPÉIA. 



 

 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
RELAÇÃO DE CONTEÚDOS DE GEOGRAFIA POR ANO E BIMESTRE. 

36 

 

 Reconhecer o MERCOSUL como bloco de alguns países da América do Sul; 

 Localização territorial dos países que compõem o MERCOSUL. 

 Noção de Implantação e implicações de causas e efeito das Multinacionais no Estado do Paraná. 

 
 


