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GEOGRAFIA 
 

Objeto de estudo: O objeto de estudo da Geografia é o espaço, compreendido como uma realidade relacional, composta por um 
sistema de objetos e um sistema de ações. 

 

BLOCOS 
EIXOS 

ESTRUTURANTES 
MATERNAL II - 1º SEMESTRE 

ESPAÇO DA 
CRIANÇA 

OBSERVAÇÃO DA 
PAISAGEM 

 

 Os espaços resultantes das relações sociais em diferentes épocas dos 
diferentes grupos e classes sociais: 

Desdobramentos: 
 Como contribuo para organização do espaço de convívio, que relação tem com 

quem convive no mesmo espaço e em diferentes espaços; como posso 
representar os espaços de convívio e diferentes espaços. 
 

 Conceitos topológicos:  
Desdobramentos: 

 Dentro/fora, em cima/embaixo, perto/longe, frente/trás, largo/estreito, 
separação, proximidade e afastamento, tamanho, parte e todo. 
 

 As características e propriedades dos objetos de análise: 
Desdobramentos: 

 Grosso, fino, áspero, liso, exploração da cor, forma, grande, pequeno, 
comprido, curto. 
 

 Os trajetos percorridos pelo aluno ao CMEI, escola, sua casa e outros 
espaços:  

Desdobramentos: 
 Descrever e representar percursos com diferentes materiais de manipulação, 

construção de maquetes, elaboração de mapas, etc. 
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A CRIANÇA E 
SUAS RELAÇÕES 

ESPACIAIS 

LOCALIZAÇÃO 
DOS FENÔMENOS 

NO ESPAÇO 

 Identificar diferentes espaços: 
Desdobramento:  

 Reconhecimento e percebendo as ordenações espaciais e suas relações 

sociais: as pessoas com as quais convivo no CMEI, escola, igreja, seus 

nomes. 

 

 Relações espaciais topológicas: 
Desdobramento: 

 Dentro/fora, cima/baixo, perto/longo, esquerda/direita, área, tamanho, parte e 

todo. 

 

 Relações espaciais projetivas: 
Desdobramento:  

 Mapa caracterizando a pangeia humana, contorno das partes do corpo, planta 

baixo da sala de aula representado com objetos existentes. 

 

 Representação gráfica e cartográfica: 
Desdobramento:  

 As direções cardeais a partir dos elementos de orientação natural, de dia o 

Sol, à noite a Lua. 

 

 Situar a família no espaço: 
Desdobramento: 

 De onde vem a minha família, e a família do outro, as pessoas e os grupos 

sociais mudam com o passar do tempo. 

PRODUÇÃO, 
TRANSFORMAÇÃO 
E PRESERVAÇÃO 

DO ESPAÇO 

ORIENTAÇÃO 
GEOGRÁFICA, 

REPRESENTAÇÃO 
GRÁFICA E 

 

 Paisagem da rua: 
Desdobramentos: 
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CARTOGRÁFICA 
DOS 

FENÔMENOS, 
COMPREENSÃO E 
INTERPRETAÇÃO 
DOS ARRANJOS 

ESPACIAIS. 

 Elementos que constituem a rua do CMEI, escola, casa do aluno, mudanças, 

permanências em diferentes épocas. 

 

 Lugar de morar: 
Desdobramentos:  

 Diferentes classes e grupos sociais moram em lugares diferentes, o espaço 

do indígena, do afrodescendente, as favelas, os sistemas de mutirão, os 

espaços dos animais irracionais, os espaços dos vegetais preservados, os 

espaços hidrográficos. 

 

 Trajetos feitos pelos alunos até chegarem ao CMEI e escolas de outros 
pontos de referência: 

Desdobramentos: 
 Mapas do trajeto escolar, descrições verbais dos trajetos, desenhos de 

pontos de referência, etc. 

 

 O espaço da sala de aula: 
Desdobramentos: 

 A distribuição dos objetos, a representação dos objetos frente a: O que está a 
sua direita? O que está a sua frente? O que está atrás de você? Etc. 
 

 O tempo:  
Desdobramentos: 

 Chuvoso, frio, calor e as relações sociais que se estabelecem com os espaços 

nas diferentes estações e condições do tempo; os horários do tempo: 

calendário, horas; os períodos do tempo: Manhã/tarde/noite, a direção do 

vento. 
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BLOCOS 
EIXOS 

ESTRUTURANTES 
MATERNAL II - 2º SEMESTRE 

ESPAÇO DA 
CRIANÇA 

OBSERVAÇÃO DA 
PAISAGEM 

 As organizações espaciais dos objetos nos espaços ocupados nos 
CMEIS e Escolas e outros espaços: 

Desdobramentos: 
 Refeitório (mesa, fogão, refrigerador, armários, lavabos, pias, etc.); Solário 

(colchonetes, brinquedos, casinhas de boneca, pneus); Playground (balanço, 
roda, gangorra, escorregador), sala de aula (quadro-negro, carteiras, cadeiras, 
mesas, armários, espelho, etc.). 
 

 Os fenômenos geográficos: 
 Desdobramentos: 

 Identificação dos fenômenos naturais, localização e análise dos espaços 
transformados e seus arranjos espaciais; 

 Representação dos fenômenos através de diferentes registros; 

 Identificação das causas e consequências dos fenômenos naturais com os (re) 
ordenamentos espaciais. 

 

 Os arranjos espaciais que compõem os espaços, vividos, percebidos e 
concebidos: 

Desdobramentos:  
 Semelhanças e diferenças, espaços de experimentos físicos (alterações dos 

elementos paisagísticos nas ordenações criteriadas pela professora, espaços 
não experimentados fisicamente como: praia montanhas, florestas espaços 
estruturados mentalmente. 

 
 

A CRIANÇA E 
SUAS RELAÇÕES 

ESPACIAIS 

LOCALIZAÇÃO 
DOS FENÔMENOS 

NO ESPAÇO 

 Relação significado/significante: 
Desdobramentos: 

 Função simbólica com símbolos e legendas, preenchimento de tabelas a partir 

de símbolos que representem as informações observadas. Ex. espaço 
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observado de preservação com árvores, a representação deverá ser com 

desenhos ou recortes de gravuras com árvores. Criação de símbolos para 

representar as trajetórias percorridas pelos alunos. 

 

 Relações euclidianas: 
Desdobramento:  

 Compreensão das representações das distâncias, equivalência entre o real e a 

representação do real. Ex. a escala é uma representação entre o real e o mapa; 

outro exemplo, a planta baixa da sala de aula é uma representação entre o 

espaço real vivido com o espaço ocupado pelos objetos e pessoas da sala; 

trabalhos com a geometria dos objetos, comparações de distancias 

representadas por: referências, número de passos dados, imagens, etc. 

PRODUÇÃO, 
TRANSFORMAÇÃO 
E PRESERVAÇÃO 

DO ESPAÇO 

ORIENTAÇÃO 
GEOGRÁFICA, 

REPRESENTAÇÃO 
GRÁFICA E 

CARTOGRÁFICA 
DOS 

FENÔMENOS, 
COMPREENSÃO E 
INTERPRETAÇÃO 
DOS ARRANJOS 

ESPACIAIS 

 Diferentes lugares: 
Desdobramentos: 

 Interpretação convencional através de fontes imagéticas de diferentes espaços 

onde possuam outros CMEI e escolas; representação de diferentes espaços 

por convenções (cor, pontilhismo, colagens e outros), elaborados pelos alunos 

com a mediação da professora em sala de aula: uso manuseio e exploração 

de mapas convencionais; construções de mapas relacionados nas explorações 

prévias de diferentes lugares ou espaços; análise dos mapas dos diferentes 

grupos sociais ao longo da história dos seres humanos. 

 

 Ligando e encurtando distância: 
Desdobramentos: 

 Meio de transporte, instrumentos de transportes; meio de comunicação, 

instrumentos de comunicação; vias de transportes (aérea, terrestre e marítima). 

 

 Identificando os espaços circunvizinhos do CMEI e escola: 
Desdobramentos:  
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 Limites, territórios; espaços ocupados pelo CMEI e Escola na quadra, quem ou 

o que está a direita, a esquerda, atrás, em frente; representação através de 

maquetes e desenhos dos espaços e elementos explorados nos espaços 

circunvizinhos. 

 

 A ação dos indivíduos na construção dos espaços geográficos:  
Desdobramentos: 

 Profissionais da construção civil; profissões; as funções das pessoas dos 

espaços da instituição; utilização dos recursos da natureza para transformação 

dos espaços; a identidade do lugar e das pessoas nos e com os lugares, pela 

construção dos espaços, pelo tempo de morada próximo do espaço explorado, 

pelas contribuições sociais. 

 

 Constituição das diferentes paisagens: 
Desdobramentos: 

 As descrições de paisagens elaboradas, reordenadas pelos diferentes grupos 

humanos: aprendendo a fazer descrições e interpretações das paisagens, 

lugares, regiões e territórios. 

 

 Relações sociais e de trabalho:  
Desdobramentos: 

 Influência na produção e (re) produção de espaços, compreensão dos diferentes 
contextos geográficos como: compreender as relações socioeconômicas, 
culturais e de lazer que influenciam nas construções dos lugares de moradia e 
outras instalações como equipamentos urbanos, pontes, parques, áreas de 
preservação. O parquinho de diversão da instituição bem como o uso, 
manutenção e cuidados com a preservação do patrimônio público. 
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BLOCOS 
EIXOS 

ESTRUTURANTES 
PRÉ-ESCOLA - 1º SEMESTRE 

ESPAÇO DA 
CRIANÇA 
 

OBSERVAÇÃO DA 
PAISAGEM 

 

 Os espaços resultantes das relações sociais em diferentes épocas dos 
diferentes grupos e classes sociais: 

Desdobramentos: 
 Como contribuo para organização do espaço de convívio, que relação tem com 

quem convive no mesmo espaço e em diferentes espaços; como posso 
representar os espaços de convívio e diferentes espaços. 
 

 Conceitos topológicos:  
Desdobramentos: 

 Dentro/fora, em cima/embaixo, perto/longe, frente/trás, largo/estreito, 
separação, proximidade e afastamento, tamanho, parte e todo. 
 

 Os trajetos percorridos pelo aluno ao CMEI, escola, sua casa e outros 
espaços:  

Desdobramentos: 
 Descrever e representar percursos com diferentes materiais de manipulação, 

construção de maquetes, elaboração de mapas, etc. 
 

 As organizações espaciais dos objetos nos espaços ocupados nos 
CMEIS e Escolas e outros espaços: 

Desdobramentos: 
 Refeitório (mesa, fogão, refrigerador, armários, lavabos, pias, etc.); Solário 

(colchonetes, brinquedos, casinhas de boneca, pneus); Playground (balanço, 
roda, gangorra, escorregador), sala de aula (quadro-negro, carteiras, cadeiras, 
mesas, armários, espelho, etc.). 
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A CRIANÇA E 
SUAS RELAÇÕES 

ESPACIAIS 

LOCALIZAÇÃO 
DOS FENÔMENOS 

NO ESPAÇO 

 Identificar diferentes espaços: 
Desdobramento:  

 Reconhecimento e percebendo as ordenações espaciais e suas relações 

sociais: as pessoas com as quais convivo no CMEI, escola, igreja, seus 

nomes. 

 

 Relações espaciais topológicas: 
Desdobramento: 

 Dentro/fora, cima/baixo, perto/longo, esquerda/direita, área, tamanho, parte e 

todo. 

 

 Relações espaciais projetivas: 
Desdobramento:  

 Mapa caracterizando a pangeia humana, contorno das partes do corpo, planta 

baixo da sala de aula representado com objetos existentes. 

 

 Representação gráfica e cartográfica: 
Desdobramento:  

 As direções cardeais a partir dos elementos de orientação natural, de dia o Sol, 

à noite a Lua. 

 

 Situar a família no espaço: 
Desdobramento: 

 De onde vem a minha família, e a família do outro, as pessoas e os grupos 

sociais mudam com o passar do tempo. 

PRODUÇÃO, 
TRANSFORMAÇÃO 
E PRESERVAÇÃO 

DO ESPAÇO 

ORIENTAÇÃO 
GEOGRÁFICA, 

REPRESENTAÇÃO 
GRÁFICA E 

 Paisagem da rua: 
Desdobramentos: 

 Elementos que constituem a rua do CMEI, escola, casa do aluno, mudanças, 

permanências em diferentes épocas. 
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CARTOGRÁFICA 
DOS 

FENÔMENOS, 
COMPREENSÃO E 
INTERPRETAÇÃO 
DOS ARRANJOS 

ESPACIAIS. 

 

 Lugar de morar: 
Desdobramentos:  

 Diferentes classes e grupos sociais moram em lugares diferentes, o espaço 

do indígena, do afrodescendente, as favelas, os sistemas de mutirão, os 

espaços dos animais irracionais, os espaços dos vegetais preservados, os 

espaços hidrográficos. 

 

 Trajetos feitos pelos alunos até chegarem ao CMEI e escolas de outros 
pontos de referência: 

Desdobramentos: 
 Mapas do trajeto escolar, descrições verbais dos trajetos, desenhos de pontos 

de referência, etc. 

 

 O espaço da sala de aula: 
Desdobramentos: 

 A distribuição dos objetos, a representação dos objetos frente a: O que está a 
sua direita? O que está a sua frente? O que está atrás de você? Etc. 
 

 O tempo:  
Desdobramentos: 

 Chuvoso, frio, calor e as relações sociais que se estabelecem com os 

espaços nas diferentes estações e condições do tempo; os horários do 

tempo: calendário, horas; os períodos do tempo: Manhã/tarde/noite, a direção 

do vento. 

 

 Ligando e encurtando distância: 
Desdobramentos: 
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 Meio de transporte, instrumentos de transportes; meio de comunicação, 

instrumentos de comunicação; vias de transportes (aérea, terrestre e 

marítima). 
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BLOCOS 
EIXOS 

ESTRUTURANTES 
PRÉ-ESCOLA - 2º SEMESTRE 

ESPAÇO DA 
CRIANÇA 

 

OBSERVAÇÃO DA 
PAISAGEM 

 

 

 Os arranjos espaciais que compõem os espaços, vividos, percebidos e 
concebidos: 

Desdobramentos:  
 Semelhanças e diferenças, espaços de experimentos físicos (alterações dos 

elementos paisagísticos nas ordenações criteriadas pela professora, espaços 
não experimentados fisicamente como: praia montanhas, florestas espaços 
estruturados mentalmente. 
 

 As características e propriedades dos objetos de análise: 
Desdobramentos: 

 Grosso, fino, áspero, liso, exploração da cor, forma, grande, pequeno, 
comprido, curto. 
 

 Os fenômenos geográficos: 
 Desdobramentos: 

 Identificação dos fenômenos naturais, localização e análise dos espaços 
transformados e seus arranjos espaciais; 

 Representação dos fenômenos através de diferentes registros; 

 Identificação das causas e consequências dos fenômenos naturais com os 
(re)ordenamentos espaciais. 

 
 

A CRIANÇA E 
SUAS RELAÇÕES 

ESPACIAIS 

LOCALIZAÇÃO 
DOS FENÔMENOS 

NO ESPAÇO 

 Relação significado/significante: 
Desdobramentos: 

 Função simbólica com símbolos e legendas, preenchimento de tabelas a partir 

de símbolos que representem as informações observadas. Ex. espaço 

observado de preservação com árvores, a representação deverá ser com 
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desenhos ou recortes de gravuras com árvores. Criação de símbolos para 

representar as trajetórias percorridas pelos alunos. 

 

 Relações euclidianas: 
Desdobramento:  

 Compreensão das representações das distâncias, equivalência entre o real e a 

representação do real. Ex. a escala é uma representação entre o real e o 

mapa; outro exemplo, a planta baixa da sala de aula é uma representação 

entre o espaço real vivido com o espaço ocupado pelos objetos e pessoas da 

sala; trabalhos com a geometria dos objetos, comparações de distancias 

representadas por: referências, número de passos dados, imagens, etc. 

 

PRODUÇÃO, 
TRANSFORMAÇÃO 
E PRESERVAÇÃO 

DO ESPAÇO 

ORIENTAÇÃO 
GEOGRÁFICA, 

REPRESENTAÇÃO 
GRÁFICA E 

CARTOGRÁFICA 
DOS 

FENÔMENOS, 
COMPREENSÃO E 
INTERPRETAÇÃO 
DOS ARRANJOS 

ESPACIAIS. 

 Diferentes lugares: 
Desdobramentos: 

 Interpretação convencional através de fontes imagéticas de diferentes 

espaços onde possuam outros CMEI e escolas; representação de diferentes 

espaços por convenções (cor, pontilhismo, colagens e outros), elaborados 

pelos alunos com a mediação da professora em sala de aula: uso manuseio e 

exploração de mapas convencionais; construções de mapas relacionados nas 

explorações prévias de diferentes lugares ou espaços; análise dos mapas dos 

diferentes grupos sociais ao longo da história dos seres humanos. 

 

 Identificando os espaços circunvizinhos do CMEI e escola: 
Desdobramentos:  

 Limites, territórios; espaços ocupados pelo CMEI e Escola na quadra, quem 

ou o que está a direita, a esquerda, atrás, em frente; representação através 

de maquetes e desenhos dos espaços e elementos explorados nos espaços 

circunvizinhos. 
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 A ação dos indivíduos na construção dos espaços geográficos:  
Desdobramentos: 

 Profissionais da construção civil; profissões; as funções das pessoas dos 

espaços da instituição; utilização dos recursos da natureza para 

transformação dos espaços; a identidade do lugar e das pessoas nos e com 

os lugares, pela construção dos espaços, pelo tempo de morada próximo do 

espaço explorado, pelas contribuições sociais. 

 

 Constituição das diferentes paisagens: 
Desdobramentos: 

 As descrições de paisagens elaboradas, reordenadas pelos diferentes grupos 

humanos: aprendendo a fazer descrições e interpretações das paisagens, 

lugares, regiões e territórios. 

 

 Relações sociais e de trabalho:  
Desdobramentos: 

 Influência na produção e (re)produção de espaços, compreensão dos diferentes 
contextos geográficos como: compreender as relações socioeconômicas, 
culturais e de lazer que influenciam nas construções dos lugares de moradia e 
outras instalações como equipamentos urbanos, pontes, parques, áreas de 
preservação. O parquinho de diversão da instituição bem como o uso, 
manutenção e cuidados com a preservação do patrimônio público.  

 


