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Caro (a) Professor (a), 

 
 

Ao longo do ano de 2020, em meio à pandemia da Covid-19, foi feito um grande 
esforço, por parte da Secretaria de Estado da Educação, das Superintendências 
Regionais de Educação e das Unidades Escolares, para garantir que os nossos 
estudantes mantivessem vínculo com a escola, com ações voltadas para o seu 
aprendizado. 

Nesse sentido, com o objetivo de minimizar os impactos da pandemia na 
aprendizagem dos estudantes capixabas, a SEDU estabeleceu o continuum 
curricular 2020-2021, assegurando a progressão da aprendizagem. Assim, 
propomos, para o 1º trimestre do ano letivo de 2021, o resgate de conhecimentos 
e habilidades previstos na série/ano anterior. 

Na tentativa de facilitar o entendimento do documento, destacamos as 
habilidades (Ensino Fundamental) e os objetos de conhecimento (Ensino Médio) 
estruturantes e/ou específicos de cada série/ano. As orientações dos demais 
trimestres serão enviadas posteriormente. 

A partir da análise das informações do documento e da realidade da sua escola 
e dos seus estudantes, bem como do resultado das avaliações diagnósticas mais 
recentes, você poderá, prezado professor, planejar ações que favoreçam o 
processo de ensino e aprendizagem. 

É preciso ficar atento, durante seu planejamento, aos cuidados em relação às 
habilidades e/ou conhecimentos que dependem de propostas coletivas ou que 
demandem compartilhamento de objetos. 

 
 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 



 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

 

 

*Habilidade estruturante. 

**Habilidade específica do ano/série anterior. 

***Habilidade estruturante e específica do ano/série anterior. 

 

 
 
 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

1º ANO 

HISTÓRIA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ESTRUTURANTES E/OU 
HABILIDADES ESPECÍFICAS 

SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS  

1. Mundo pessoal: 
meu lugar no 

mundo. 
 

Objetos de 

conhecimento. 
 

As fases da vida e a 
ideia de 

temporalidade 
(passado, presente e 

futuro). Memória e 
Cronologia. 
 

As diferentes formas 

de organização da 

*(EF01HI01/ES) Identificar aspectos 
do seu crescimento por meio do registro 

das lembranças particulares ou de 
lembranças dos membros de sua família 

e/ou de sua comunidade, 
compreendendo e despertando memórias 
por meio de imagens, iconográficos, 

fotografias e vídeos, mudanças e 
permanências que envolvam seu próprio 

crescimento e do outro. 

Reconhecendo por meio de recursos 
visuais singularidades de 

comportamentos, identidade e 
pertencimento a sua família e de sua 

comunidade. 
 

Assembleia Legislativa do Espírito Santo – Acervo 

do Centro de Memória da ALES. 
Disponível em: https://www.al.es.gov.br/Institucional/Acervo 

 

Associação Nacional de História – Representação da 
comunidade dos profissionais de História. Promove reuniões, 

eventos científicos, publicações na área. 
Disponível em: https://anpuh.org.br/index.php 
 

Associação Nacional de História / Espírito Santo – 
Representação da comunidade dos profissionais de História 

no Espírito Santo. Promove reuniões, eventos científicos, 
publicações na área. Disponível em: 
https://www.es.anpuh.org/ 
 

Canal da SeduES no Youtube - Disponibiliza videoaulas de 

temas diversificados elaboradas para atender estudantes e 

ORIENTAÇÕES CURRICULARES 2021 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

https://www.al.es.gov.br/Institucional/Acervo
https://anpuh.org.br/index.php
https://www.es.anpuh.org/


 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

 

 

*Habilidade estruturante. 

**Habilidade específica do ano/série anterior. 

***Habilidade estruturante e específica do ano/série anterior. 

 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

1º ANO 

HISTÓRIA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ESTRUTURANTES E/OU 

HABILIDADES ESPECÍFICAS 
SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS  

família e da 
comunidade: os 

vínculos pessoais e as 
relações de amizade.  

*(EF01HI02/ES) Identificar a relação 
entre as suas histórias e as histórias de 

sua família e de sua comunidade, (re) 
conhecendo- se como parte de um grupo 
social com suas especificidades e 

circunstâncias diversas. 
 

*(EF01HI03/ES) Distinguir os seus 
papéis e responsabilidades relacionados à 

família, à escola e à comunidade, 
posicionando-se de forma responsável nos 
espaços públicos e privados, 

reconhecendo-se parte das ações que 
transformam e melhoram o mundo ao 

desenvolver diversos papeis sociais de filho, 
aluno, cidadão, ciclista, pedestre e 
passageiro. Identificando e valorizando os 

diversos profissionais e papéis exercidos na 
família, escola e comunidade. 

 
 

professores da rede. Disponível em: 
https://www.youtube.com/channel/UCrhGi- 

4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists 
 
Centro de Mídias de Educação do Amazonas - Plataf 

SEDUC Amazonas com aulas de diversos conteúdos para 
estudantes e professores. 

Disponível em: 
https://centrodemidias.am.gov.br/cursos/ensino- 

fundamental-aula-em-casa 
 

Currículo Interativo - Plataforma de busca que reúne 

objetos e recursos digitais para apoiar professores e alunos 
em processos de ensino e de aprendizagem. 
Disponível em: http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/ 
 

Domínio Público – Portal coloca à disposição obras 

literárias, artísticas e científicas em domínio público ou com 
autorização para divulgação. 

https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists
https://centrodemidias.am.gov.br/cursos/ensino-fundamental-aula-em-casa
https://centrodemidias.am.gov.br/cursos/ensino-fundamental-aula-em-casa
http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/


 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

 

 

*Habilidade estruturante. 

**Habilidade específica do ano/série anterior. 

***Habilidade estruturante e específica do ano/série anterior. 

 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

1º ANO 

HISTÓRIA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ESTRUTURANTES E/OU 

HABILIDADES ESPECÍFICAS 
SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS  

Disponível em: 
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.js

p 
 

Educação na Cultura Digital – Módulo “Aprendizagem de 

História no Ensino Fundamental e Tecnologias Digitais de 
Informação e Comunicação (TDIC)” do curso “Educação na 

Cultura Digital”, que propõe-se é a problematização dos 
diferentes significados e usos dos materiais e ambientes digitais 
por meio da reflexão de suas implicações para o ensino e 

aprendizagem de história. 
Disponível em: 
https://plataformaintegrada.mec.gov.br/topico?colecao
=1&topico=9 

 

Khan Academy - Portal fornece conteúdos educacionais por 
meio de uma vasta relação de conteúdos de áreas de 

conhecimento diversas. 
Disponível em: https://pt.khanacademy.org/ 

 

 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp
https://plataformaintegrada.mec.gov.br/topico?colecao=1&topico=9
https://plataformaintegrada.mec.gov.br/topico?colecao=1&topico=9
https://pt.khanacademy.org/


 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

 

 

*Habilidade estruturante. 

**Habilidade específica do ano/série anterior. 

***Habilidade estruturante e específica do ano/série anterior. 

 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

2º ANO 

HISTÓRIA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ESTRUTURANTES E/OU 

HABILIDADES ESPECÍFICAS 
SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS  

1. Mundo pessoal: 
meu lugar no 

mundo. 
 
Objetos de 

conhecimento. 
 

As fases da vida e a 
ideia de 

temporalidade 
(passado, presente 
e futuro). Memória 

e Cronologia. 
 

As diferentes 
formas de 
organização da 

família e da 
comunidade: os 

vínculos pessoais e 

*(EF01HI02/ES) Identificar a relação 
entre as suas histórias e as histórias de 

sua família e de sua comunidade, (re) 
conhecendo-se como parte de um grupo 
social com suas especificidades e 

circunstâncias diversas. 
 

*(EF01HI04/ES) Identificar as 

diferenças e semelhanças entre os 
variados ambientes em que vive 

(doméstico, escolar e da comunidade), 
reconhecendo as especificidades dos 
hábitos e das regras que os regem, 

desenvolvendo comportamentos e ações 
que melhorem o ambiente, as relações 

sociais e o respeito à diversidade para 
construir discursos, textos, quadros 
comparativos, desenhos, mosaicos ou 

colagens que materializam as diferenças 
e semelhanças nos comportamentos 

positivos para cada espaço/território. 

Assembleia Legislativa do Espírito Santo – Acervo 

do Centro de Memória da ALES. 
Disponível em: https://www.al.es.gov.br/Institucional/Acervo 

 

Associação Nacional de História – Representação da 
comunidade dos profissionais de História. Promove reuniões, 

eventos científicos, publicações na área. 
Disponível em: https://anpuh.org.br/index.php 

 
Associação Nacional de História / Espírito Santo – 
Representação da comunidade dos profissionais de História 

no Espírito Santo. Promove reuniões, eventos científicos, 
publicações na área. Disponível em: 

https://www.es.anpuh.org/ 
 

Canal da SeduES no Youtube - Disponibiliza videoaulas de 
temas diversificados elaboradas para atender estudantes e 

professores da rede. Disponível em: 
https://www.youtube.com/channel/UCrhGi- 
4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists 

 

https://www.al.es.gov.br/Institucional/Acervo
https://anpuh.org.br/index.php
https://www.es.anpuh.org/
https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists


 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

 

 

*Habilidade estruturante. 

**Habilidade específica do ano/série anterior. 

***Habilidade estruturante e específica do ano/série anterior. 

 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

2º ANO 

HISTÓRIA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ESTRUTURANTES E/OU 

HABILIDADES ESPECÍFICAS 
SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS  

as relações de 
amizade. 

Centro de Mídias de Educação do Amazonas - Plataf 
SEDUC Amazonas com aulas de diversos conteúdos para 

estudantes e professores. 
Disponível em: 
https://centrodemidias.am.gov.br/cursos/ensino- 

fundamental-aula-em-casa 
 

Currículo Interativo - Plataforma de busca que reúne 
objetos e recursos digitais para apoiar professores e alunos 
em processos de ensino e de aprendizagem. 

Disponível em: http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/ 
 

Domínio Público – Portal coloca à disposição obras 
literárias, artísticas e científicas em domínio público ou com 

autorização para divulgação. 
Disponível em: 
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.js

p 
 

Educação na Cultura Digital – Módulo “Aprendizagem de 
História no Ensino Fundamental e Tecnologias Digitais de 

https://centrodemidias.am.gov.br/cursos/ensino-fundamental-aula-em-casa
https://centrodemidias.am.gov.br/cursos/ensino-fundamental-aula-em-casa
http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp


 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

 

 

*Habilidade estruturante. 

**Habilidade específica do ano/série anterior. 

***Habilidade estruturante e específica do ano/série anterior. 

 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

2º ANO 

HISTÓRIA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ESTRUTURANTES E/OU 

HABILIDADES ESPECÍFICAS 
SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS  

Informação e Comunicação (TDIC)” do curso “Educação na 
Cultura Digital”, que propõe-se é a problematização dos 

diferentes significados e usos dos materiais e ambientes digitais 
por meio da reflexão de suas implicações para o ensino e 
aprendizagem de história. 

Disponível em: 
https://plataformaintegrada.mec.gov.br/topico?colecao
=1&topico=9 

 

Khan Academy - Portal fornece conteúdos educacionais por 

meio de uma vasta relação de conteúdos de áreas de 
conhecimento diversas. 

Disponível em: https://pt.khanacademy.org/ 

 
 
 

https://plataformaintegrada.mec.gov.br/topico?colecao=1&topico=9
https://plataformaintegrada.mec.gov.br/topico?colecao=1&topico=9
https://pt.khanacademy.org/


 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

 

 

*Habilidade estruturante. 

**Habilidade específica do ano/série anterior. 

***Habilidade estruturante e específica do ano/série anterior. 

 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

3º ANO 

HISTÓRIA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ESTRUTURANTES E/OU 

HABILIDADES ESPECÍFICAS 
SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS  

2. A comunidade e 
seus registros. 

 
Objetos de 
conhecimento. 

 
A noção do “Eu” e do 

“Outro”: registros de 
experiências pessoais e 

da comunidade no 
tempo e no espaço. 
 

Formas de registrar e 
narrar histórias 

(marcos de memória 
materiais e imateriais). 

*(EF02HI04/ES) Selecionar e 
compreender o significado de objetos 

(fotos, inventários, obras de artes, álbuns 
de família) e documentos pessoais como 
fontes de memórias e histórias nos 

âmbitos pessoal, familiar, escolar e 
comunitário, refletindo sobre a leitura e 

releitura de objetos biográficos, relíquias 
de sua família e as histórias que estes 

objetos trazem em forma de lembrança e 
valores repassados de uma geração à 
outra. 

 
*(EF02HI05/ES) Selecionar objetos e 

documentos pessoais e de grupos 
próximos ao seu convívio e compreender 
sua função, seu uso e seu significado, 

reconhecendo-se como membro de sua 
família nas semelhanças físicas e no 

comportamento. Resgatando a história do 
seu nome para compartilhar com seus 

Assembleia Legislativa do Espírito Santo – Acervo 

do Centro de Memória da ALES. 
Disponível em: https://www.al.es.gov.br/Institucional/Acervo 

 

Associação Nacional de História – Representação da 
comunidade dos profissionais de História. Promove reuniões, 

eventos científicos, publicações na área. 
Disponível em: https://anpuh.org.br/index.php 

 
Associação Nacional de História / Espírito Santo – 
Representação da comunidade dos profissionais de História 

no Espírito Santo. Promove reuniões, eventos científicos, 
publicações na área. Disponível em: 

https://www.es.anpuh.org/ 
 

Canal da SeduES no Youtube - Disponibiliza videoaulas de 
temas diversificados elaboradas para atender estudantes e 

professores da rede. Disponível em: 
https://www.youtube.com/channel/UCrhGi- 
4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists 

 

https://www.al.es.gov.br/Institucional/Acervo
https://anpuh.org.br/index.php
https://www.es.anpuh.org/
https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists


 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

 

 

*Habilidade estruturante. 

**Habilidade específica do ano/série anterior. 

***Habilidade estruturante e específica do ano/série anterior. 

 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

3º ANO 

HISTÓRIA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ESTRUTURANTES E/OU 

HABILIDADES ESPECÍFICAS 
SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS  

colegas o significado e conhecendo os 
vários documentos de identificação 

pessoal e suas utilidades (Certidão de 
Nascimento, Registro Geral - RG, Título 
de Eleitor, entre outros), percebendo a 

importância da Certidão de Nascimento e 
da Carteira de Identidade para sua vida. 

Centro de Mídias de Educação do Amazonas - Plataf 
SEDUC Amazonas com aulas de diversos conteúdos para 

estudantes e professores. 
Disponível em: 
https://centrodemidias.am.gov.br/cursos/ensino- 

fundamental-aula-em-casa 
 

Currículo Interativo - Plataforma de busca que reúne 
objetos e recursos digitais para apoiar professores e alunos 
em processos de ensino e de aprendizagem. 

Disponível em: http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/ 
 

Domínio Público – Portal coloca à disposição obras 
literárias, artísticas e científicas em domínio público ou com 

autorização para divulgação. 
Disponível em: 
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.js

p 
 

Educação na Cultura Digital – Módulo “Aprendizagem de 
História no Ensino Fundamental e Tecnologias Digitais de 

https://centrodemidias.am.gov.br/cursos/ensino-fundamental-aula-em-casa
https://centrodemidias.am.gov.br/cursos/ensino-fundamental-aula-em-casa
http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp


 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

 

 

*Habilidade estruturante. 

**Habilidade específica do ano/série anterior. 

***Habilidade estruturante e específica do ano/série anterior. 

 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

3º ANO 

HISTÓRIA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ESTRUTURANTES E/OU 

HABILIDADES ESPECÍFICAS 
SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS  

Informação e Comunicação (TDIC)” do curso “Educação na 
Cultura Digital”, que propõe-se é a problematização dos 

diferentes significados e usos dos materiais e ambientes digitais 
por meio da reflexão de suas implicações para o ensino e 
aprendizagem de história. 

Disponível em: 
https://plataformaintegrada.mec.gov.br/topico?colecao
=1&topico=9 

 

Khan Academy - Portal fornece conteúdos educacionais por 

meio de uma vasta relação de conteúdos de áreas de 
conhecimento diversas. 

Disponível em: https://pt.khanacademy.org/ 

 
 
 
 
 

https://plataformaintegrada.mec.gov.br/topico?colecao=1&topico=9
https://plataformaintegrada.mec.gov.br/topico?colecao=1&topico=9
https://pt.khanacademy.org/


 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

 

 

*Habilidade estruturante. 

**Habilidade específica do ano/série anterior. 

***Habilidade estruturante e específica do ano/série anterior. 

 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

4º ANO 

HISTÓRIA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ESTRUTURANTES E/OU 

HABILIDADES ESPECÍFICAS 
SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS  

3. O lugar em que 
vive. 

 
A produção dos marcos 
da memória: os 

lugares de memória 
(ruas, praças, escolas, 

monumentos, museus 
e etc.). 

 
A produção dos marcos 
da memória: a cidade e 

o campo, 
aproximações e 

diferenças. 
 
4. A noção de espaço 

público e privado. 
 

*(EF03HI05/ES) Identificar marcos 
histórico do lugar em que vivemos e 

compreender seus significados, 
manuseando mapas, maquetes e meios 
tecnológicos que auxiliem a 

contextualizar e localizar ícones e marcos 
históricos locais. 

 
*EF03HI06/ES - Identificar os registros 

de memória na cidade (nomes de 
escolas, ruas, monumentos, edifícios 
etc.), discutindo os critérios e interesses 

que explicam a escolha desses nomes. 
 

*(EF03HI08/ES) Identificar modos de 
vida na cidade e no campo no presente, 
comparando-os com os do passado, 

percebendo as mudanças nos modos de 
vida nestes espaços, a presença do 

campo na cidade e da cidade no campo, 
oportunizadas pelas novas possibilidades 

Assembleia Legislativa do Espírito Santo – Acervo 

do Centro de Memória da ALES. 
Disponível em: https://www.al.es.gov.br/Institucional/Acervo 

 

Associação Nacional de História – Representação da 
comunidade dos profissionais de História. Promove reuniões, 

eventos científicos, publicações na área. 
Disponível em: https://anpuh.org.br/index.php 

 
Associação Nacional de História / Espírito Santo – 
Representação da comunidade dos profissionais de História 

no Espírito Santo. Promove reuniões, eventos científicos, 
publicações na área. Disponível em: 

https://www.es.anpuh.org/ 
 

Canal da SeduES no Youtube - Disponibiliza videoaulas de 
temas diversificados elaboradas para atender estudantes e 

professores da rede. Disponível em: 
https://www.youtube.com/channel/UCrhGi- 
4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists 

 

https://www.al.es.gov.br/Institucional/Acervo
https://anpuh.org.br/index.php
https://www.es.anpuh.org/
https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists


 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

 

 

*Habilidade estruturante. 

**Habilidade específica do ano/série anterior. 

***Habilidade estruturante e específica do ano/série anterior. 

 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

4º ANO 

HISTÓRIA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ESTRUTURANTES E/OU 

HABILIDADES ESPECÍFICAS 
SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS  

A cidade, seus espaços 
públicos e privados e 

suas áreas de 
conservação 
ambiental. 

de comunicação e tecnologias presentes 
no século XXI. 

 
 
*(EF03HI10/ES) Identificar as 

diferenças entre o espaço doméstico, os 
espaços públicos e as áreas de 

conservação ambiental, compreendendo 
a importância dessa distinção, 

desenvolvendo comportamentos sociais 
conscientes e solidários que garantam 
autonomia e respeito aos diversos 

espaços que ocupamos. 

Centro de Mídias de Educação do Amazonas - Plataf 
SEDUC Amazonas com aulas de diversos conteúdos para 

estudantes e professores. 
Disponível em: 
https://centrodemidias.am.gov.br/cursos/ensino- 

fundamental-aula-em-casa 
 

Currículo Interativo - Plataforma de busca que reúne 
objetos e recursos digitais para apoiar professores e alunos 
em processos de ensino e de aprendizagem. 

Disponível em: http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/ 
 

Domínio Público – Portal coloca à disposição obras 
literárias, artísticas e científicas em domínio público ou com 

autorização para divulgação. 
Disponível em: 
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.js

p 
 

Educação na Cultura Digital – Módulo “Aprendizagem de 
História no Ensino Fundamental e Tecnologias Digitais de 

https://centrodemidias.am.gov.br/cursos/ensino-fundamental-aula-em-casa
https://centrodemidias.am.gov.br/cursos/ensino-fundamental-aula-em-casa
http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp


 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

 

 

*Habilidade estruturante. 

**Habilidade específica do ano/série anterior. 

***Habilidade estruturante e específica do ano/série anterior. 

 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

4º ANO 

HISTÓRIA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ESTRUTURANTES E/OU 

HABILIDADES ESPECÍFICAS 
SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS  

Informação e Comunicação (TDIC)” do curso “Educação na 
Cultura Digital”, que propõe-se é a problematização dos 

diferentes significados e usos dos materiais e ambientes digitais 
por meio da reflexão de suas implicações para o ensino e 
aprendizagem de história. 

Disponível em: 
https://plataformaintegrada.mec.gov.br/topico?colecao
=1&topico=9 

 

Khan Academy - Portal fornece conteúdos educacionais por 

meio de uma vasta relação de conteúdos de áreas de 
conhecimento diversas. 

Disponível em: https://pt.khanacademy.org/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://plataformaintegrada.mec.gov.br/topico?colecao=1&topico=9
https://plataformaintegrada.mec.gov.br/topico?colecao=1&topico=9
https://pt.khanacademy.org/


 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

 

 

*Habilidade estruturante. 

**Habilidade específica do ano/série anterior. 

***Habilidade estruturante e específica do ano/série anterior. 

 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

5º ANO 

HISTÓRIA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ESTRUTURANTES E/OU 

HABILIDADES ESPECÍFICAS 
SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS  

 
1. Transformações e 

permanências nas 
trajetórias dos 
grupos humanos. 

 
A ação das pessoas, 

grupos sociais e 
comunidades no tempo 

e no espaço: 
nomadismo, 
agricultura, escrita, 

navegações, indústria, 
entre outras. 

 
2. Circulação de 
pessoas, produtos e 

culturas. 
 

 
*(EF04HI01/ES) Reconhecer a História 

como ciência que estuda o resultado da 
ação do ser humano no tempo e no 
espaço, com base na identificação de 

mudanças e permanências ao longo do 
tempo, estabelecendo conexões entre 

variações e continuidades de 
comportamento e estruturas no passado 

e no presente, percebidos no cotidiano, 
nas relações sociais, na família, na 
escola, na comunidade e demais espaços 

de convivência. 
 

*(EF04HI06/ES) Identificar as 
transformações ocorridas nos processos 
de deslocamento das pessoas e 

mercadorias, analisando as formas de 
adaptação ou marginalização e 

ressaltando que os deslocamentos 

Assembleia Legislativa do Espírito Santo – Acervo 

do Centro de Memória da ALES. 
Disponível em: https://www.al.es.gov.br/Institucional/Acervo 

 

Associação Nacional de História – Representação da 
comunidade dos profissionais de História. Promove reuniões, 

eventos científicos, publicações na área. 
Disponível em: https://anpuh.org.br/index.php 

 
Associação Nacional de História / Espírito Santo – 
Representação da comunidade dos profissionais de História 

no Espírito Santo. Promove reuniões, eventos científicos, 
publicações na área. Disponível em: 

https://www.es.anpuh.org/ 
 

Canal da SeduES no Youtube - Disponibiliza videoaulas de 
temas diversificados elaboradas para atender estudantes e 

professores da rede. Disponível em: 
https://www.youtube.com/channel/UCrhGi- 
4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists 

 

https://www.al.es.gov.br/Institucional/Acervo
https://anpuh.org.br/index.php
https://www.es.anpuh.org/
https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists


 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

 

 

*Habilidade estruturante. 

**Habilidade específica do ano/série anterior. 

***Habilidade estruturante e específica do ano/série anterior. 

 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

5º ANO 

HISTÓRIA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ESTRUTURANTES E/OU 

HABILIDADES ESPECÍFICAS 
SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS  

A invenção do comércio 
e a circulação de 

produtos 

migratórios fazem parte da humanidade e 
são estimulados, quando não forçados, 

por fatores políticos, econômicos, 
ambientais, conflitos bélicos, intolerância 
religiosa, disputas territoriais e étnicas. 

Centro de Mídias de Educação do Amazonas - Plataf 
SEDUC Amazonas com aulas de diversos conteúdos para 

estudantes e professores. 
Disponível em: 
https://centrodemidias.am.gov.br/cursos/ensino- 

fundamental-aula-em-casa 
 

Currículo Interativo - Plataforma de busca que reúne 
objetos e recursos digitais para apoiar professores e alunos 
em processos de ensino e de aprendizagem. 

Disponível em: http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/ 
 

Domínio Público – Portal coloca à disposição obras 
literárias, artísticas e científicas em domínio público ou com 

autorização para divulgação. 
Disponível em: 
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.js

p 
 

Educação na Cultura Digital – Módulo “Aprendizagem de 
História no Ensino Fundamental e Tecnologias Digitais de 

https://centrodemidias.am.gov.br/cursos/ensino-fundamental-aula-em-casa
https://centrodemidias.am.gov.br/cursos/ensino-fundamental-aula-em-casa
http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp


 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

 

 

*Habilidade estruturante. 

**Habilidade específica do ano/série anterior. 

***Habilidade estruturante e específica do ano/série anterior. 

 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

5º ANO 

HISTÓRIA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ESTRUTURANTES E/OU 

HABILIDADES ESPECÍFICAS 
SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS  

Informação e Comunicação (TDIC)” do curso “Educação na 
Cultura Digital”, que propõe-se é a problematização dos 

diferentes significados e usos dos materiais e ambientes digitais 
por meio da reflexão de suas implicações para o ensino e 
aprendizagem de história. 

Disponível em: 
https://plataformaintegrada.mec.gov.br/topico?colecao
=1&topico=9 

 

Khan Academy - Portal fornece conteúdos educacionais por 

meio de uma vasta relação de conteúdos de áreas de 
conhecimento diversas. 

Disponível em: https://pt.khanacademy.org/ 
 
 

https://plataformaintegrada.mec.gov.br/topico?colecao=1&topico=9
https://plataformaintegrada.mec.gov.br/topico?colecao=1&topico=9
https://pt.khanacademy.org/

