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Objetivos gerais do segundo ano: 

 

Utilizar os conhecimentos geográficos para entender a interação sociedade/natureza e exercitar o 

interesse e o espírito de investigação e de resolução de problemas; 

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; 

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; 

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; 

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; 

Construir argumentos com base em informações geográficas, debater e defender ideias e pontos de 

vista que respeitem e promovam a consciência socioambiental e o respeito à biodiversidade e ao 

outro, sem preconceitos de qualquer natureza; 

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; 

Compreender e problematizar os conceitos e procedimentos norteadores da produção 

historiográfica; 

Compreender acontecimentos históricos, relações de poder e processos e mecanismos de 

transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais ao longo do 

tempo e em diferentes espaços para analisar, posicionar-se e intervir no mundo contemporâneo; 

Compreender a historicidade no tempo e no espaço, relacionando acontecimentos e processos de 



transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais, bem como 

problematizar os significados das lógicas de organização cronológica; 

Elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições em relação a documentos, 

interpretações e contextos históricos específicos, recorrendo a diferentes linguagens e mídias, 

exercitando a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, a cooperação e o respeito; 

Identificar interpretações que expressam visões de diferentes sujeitos, culturas e povos com relação 

a um mesmo contexto histórico, e posicionar-se criticamente com base em princípios éticos, 

democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários; 

Analisar e compreender o movimento de populações e mercadorias no tempo e no espaço e seus 

significados históricos, levando em conta o respeito e a solidariedade com as diferentes populações; 

Produzir, avaliar e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de modo crítico, ético e 

responsável, compreendendo seus significados para os diferentes grupos ou estratos sociais. 

 

Habilidades específicas do 1°bimestre: 

 

 Desenvolver a autoestima, reconhecendo que cada um é único e especial: estabelecer 

relações entre sua história e a dos outros;  

 Descobrir sua linha do tempo, desenvolver as primeiras noções de documento histórico com 

base na análise dos seus documentos pessoais e conhecer a história do seu nome e origem 

do sobrenome. 

 

Conteúdos do 1° Bimestre: 

 Eu – quem sou, como sou?  

 Minha história – linha do tempo; 

 Minhas preferências. 

 

Habilidades específicas do 2°bimestre: 

 

 Perceber que cada pessoa tem sua individualidade; respeitar e valorizar a diversidade étnico-

cultural;  

 Conhecer a Declaração dos Direitos da Criança;  

 Compreender que há no país e no mundo muitas situações que desrespeitam os direitos da 

criança. 

 



Conteúdos do 2º Bimestre: 

 As pessoas são diferentes; 

 Crianças daqui e dalí; 

 Direitos das crianças. 

 

Habilidades específicas do 3° bimestre: 

 

 Reconhecer a passagem do tempo por meio dos acontecimentos, desenvolver noções de 

simultaneidade, anterioridade e posterioridade;  

 Conhecer, comparar e relacionar a sua história com a de  outros povos; 

 Entender que a casa é um espaço de proteção e de convivência familiar, conhecer os 

cômodos de uma casa e suas funções, reconhecer a existência de diferentes tipos de 

moradias, identificar construções do passado e do presente, suas mudanças e permanências. 

 

 

Conteúdos do 3°Bimestre: 

 Necessidades dos seres vivos; 

 Como vivem as crianças de outros lugares; 

 Tipos de moradias. 

 

Habilidades específicas do 4° bimestre: 

 

 Conhecer a história do nome da rua da escola; 

 Conhecer a história dos principais bairros de São Paulo; 

 Valorizar a diversidade étnica da cidade. 

 

Conteúdos do 4º Bimestre: 

 Escola; 

 Bairro. 

 


