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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.  

Tendo em vista que o 1º trimestre foi destinado a um resgate de conhecimentos e habilidades 

previstos na série/ano anterior, como proposto no continuum curricular 2020-2021, 

assegurando assim a progressão da aprendizagem, foram necessárias algumas adequações nos 

documentos referentes ao segundo e terceiro trimestres. Para esses dois trimestres 

seguintes o conjunto de habilidades dos componentes da área de ciências na natureza foi 

dividido em duas partes e organizado de duas formas: organização por área e organização por 

componente.  

Organização por área: essa forma de organização foi estruturada em 2 tabelas. 

I- As Habilidades de Ciências da Natureza correlacionadas com outras áreas de 

conhecimento: nesta organização as habilidades do componente de Ciências e dos 

componentes de outras áreas de conhecimento foram alinhadas, considerando a proximidade 

das temáticas presentes nas habilidades dos componentes, possibilitando uma abordagem 

comum. 

II – Sugestões de videoaulas: esta tabela apresenta sugestões de videoaulas, gravadas por 

professores da rede estadual, que podem contribuir no planejamento do professor.  

Vale ressaltar que essa forma de organização pode se apresentar de forma parcial em 

algumas séries.  

Organização por componente: essa forma de organização foi estruturada em apenas uma 

tabela destacando os objetos de conhecimento, habilidades estruturantes e/ou habilidades 

específicas e sugestões de objetos de aprendizagem e videoaulas.  

Na tentativa de facilitar o entendimento do documento, destacamos as habilidades 

estruturantes (Ensino Fundamental) e os objetos de conhecimento estruturantes (Ensino 

Médio). 

A partir da análise das informações do documento e da realidade da sua escola e dos seus 

estudantes, bem como o andamento dos objetos de conhecimento/e ou habilidades, 

trabalhados ao longo do 1º trimestre, a escola poderá escolher, junto aos professores, qual 

das propostas será mais viável, tendo em vista o processo de aprendizagem dos estudantes e 

a organização da instuição. 



 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 
Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

 

Desse modo pretendemos auxiliar os professores no planejamento de ações que favoreçam o 

processo de ensino e aprendizagem, para os trimestres seguintes. 

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.  

Sucessos e ótimo trabalho! 

 

 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 
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*Habilidade estruturante. 

ORIENTAÇÕES CURRICULARES 2021 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS 

 

HABILIDADES CORRELACIONADAS COM OUTRAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 

6º ANO 

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS 

2º TRIMESTRE 

ÁREA DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES 

 
Linguagens 
 
Matemática 

 
Ciências Humanas 

EF06CI03/ES Identificar processos de separação de materiais (como a produção de sal de cozinha, 
a destilação de petróleo, o tratamento de água e/ou efluentes, a produção do álcool, entre outros) e 
selecionar os métodos mais adequados para a separação de diferentes sistemas heterogêneos, 
relacionando sistemas produtivos locais ou regionais que utilizem a separação de materiais no seu 

processo, de forma a propor ações coletivas que promovam a consciência ambiental e um modo de 
vida sustentável.  
 
EF06CI04/ES Identificar os tipos de medicamentos (fitoterápicos, alopáticos, manipulados, entre 
outros) e de outros materiais sintéticos (fios de nylon, plásticos etc.) e associar a sua produção ao 
desenvolvimento científico e tecnológico, reconhecendo benefícios e avaliando impactos 
socioambientais, ao analisar as consequências de seu uso e descarte em sua região e no mundo.  

 
EF06GE04/ES Descrever o ciclo da água, comparando o escoamento superficial no ambiente urbano 
e rural, reconhecendo os principais componentes da morfologia das bacias e das redes hidrográficas e 
a sua localização no modelado da superfície terrestre e da cobertura vegetal, destacando a 
distribuição das águas no território brasileiro e espírito-santense, a localização das águas superficiais 
e subterrâneas, a influência da energia solar no ciclo hidrológico, os diferentes caminhos da água 
precipitada e a importância da água para a economia. 
 

EF06GE06/ES Identificar as características das paisagens transformadas pelo trabalho humano a 
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*Habilidade estruturante. 

HABILIDADES CORRELACIONADAS COM OUTRAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 

6º ANO 

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS 

2º TRIMESTRE 

ÁREA DE 
CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

partir do desenvolvimento da agropecuária e do processo de industrialização, relacionando trabalho 
humano à dinamização do processo de exploração dos recursos naturais nos contextos das 
revoluções industriais (surgimento de novas máquinas e equipamentos agrícolas, exploração da 
matéria-prima da natureza e o aumento do consumo). 
 
EF06GE07/ES Explicar as mudanças na interação humana com a natureza a partir do surgimento 
das cidades, avaliando como elas eram na antiguidade, quais foram as primeiras cidades, quando 

surgiram as primeiras civilizações e como se organizaram, bem como seu quantitativo populacional 
 

(EF06HI05/ES) Descrever modificações da natureza e da paisagem realizadas por diferentes tipos 
de sociedade, com destaque para os povos indígenas originários e povos africanos, e discutir a 
natureza e a lógica das transformações ocorridas no Espírito Santo e na sua comunidade. 
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*Habilidade estruturante. 

SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM OU VIDEOAULAS PARA DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS 
INTERDISCIPLINARES 

6º ANO 

2º TRIMESTRE 

Ciência e Tecnologia 
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/18/14/03/15/3664/ciencia-e-tecnologia/programa-mais-aprender/ensino-

fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/ciencias-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/ 

 

Pesquisa Estatística 
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/16/14/15/14/3513/pesquisa-estatistica/programa-mais-aprender/ensino-

fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/ciencias-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/18/14/03/15/3664/ciencia-e-tecnologia/programa-mais-aprender/ensino-fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/ciencias-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/18/14/03/15/3664/ciencia-e-tecnologia/programa-mais-aprender/ensino-fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/ciencias-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/16/14/15/14/3513/pesquisa-estatistica/programa-mais-aprender/ensino-fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/ciencias-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/16/14/15/14/3513/pesquisa-estatistica/programa-mais-aprender/ensino-fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/ciencias-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/
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*Habilidade estruturante. 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS 

6º ANO 

CIÊNCIAS 

2º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES  SUGESTÕES DE OBJETOS DE 
APRENDIZAGEM E VIDEOAULAS  

 

 Misturas homogêneas e 
heterogêneas  

Transformações químicas  

 Separação de materiais  

 Materiais sintéticos  

 A ação de forças e o 
estado de movimento  

 Condições de equilíbrio 
mecânico estático e 
dinâmico. 

 Célula como unidade da 
vida  

 Níveis de organização 
dos seres vivos  

 Sistema nervoso 

 O sentido da visão 

 Sistemas esquelético e 
muscular 

 Efeitos de substâncias 

 
*EF06CI01/ES Observar, reconhecer e 
identificar características de diferentes materiais 

e suas misturas, registrando suas observações 
antes e após a mistura, por meio de diferentes 
mídias e linguagens, classificando essas misturas 
como homogêneas ou heterogêneas. (óleo, água 
e areia entre outros). 
 
EF06CI03/ES Identificar processos de separação 

de materiais (como a produção de sal de cozinha, 
a destilação de petróleo, o tratamento de água 
e/ou efluentes, a produção do álcool, entre 
outros) e selecionar os métodos mais adequados 
para a separação de diferentes sistemas 
heterogêneos, relacionando sistemas produtivos 
locais ou regionais que utilizem a separação de 
materiais no seu processo, de forma a propor 

ações coletivas que promovam a consciência 
ambiental e um modo de vida sustentável.  
EF06CI04/ES Identificar os tipos de 
medicamentos (fitoterápicos, alopáticos, 
manipulados, entre outros) e de outros materiais 
sintéticos (fios de nylon, plásticos etc.) e associar 

 
EscoLar – O site do programa EscoLar dispõe 
de atividades de apoio à aprendizagem para os 

professores: 
https://sedu.es.gov.br/escolar/biologia 
 
Canal da Sedu no Youtube- Este canal 
disponibiliza videoaulas de diversificados temas 
elaboradas para atender os alunos e professores 
da rede durante o período de pandemia:  

https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-
4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists 
 
SEDU Digital - Esse ambiente possui salas 
virtuais para envio de conteúdos digitais e 
atividades para alunos (Google sala de Aula), 
distribuição de tarefas, elaboração de 
questionários de verificação de aprendizagem, 

comunicação em tempo real usando o Meet, 
dentre outras ferramentas disponíveis. 
https://sedudigital.edu.es.gov.br/ 
 
Currículo Interativo - O Currículo Interativo é 
uma plataforma de busca que reúne objetos e 

https://sedu.es.gov.br/escolar/biologia
https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists
https://sedudigital.edu.es.gov.br/
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*Habilidade estruturante. 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS 

6º ANO 

CIÊNCIAS 

2º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES  SUGESTÕES DE OBJETOS DE 
APRENDIZAGEM E VIDEOAULAS  

psicoativas sobre o 
sistema nervoso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a sua produção ao desenvolvimento científico e 
tecnológico, reconhecendo benefícios e avaliando 
impactos socioambientais, ao analisar as 

consequências de seu uso e descarte em sua 
região e no mundo.  
 
EF06CI15/ES Reconhecer que o movimento de 
pessoas e objetos possuem diferentes explicações 
expressas ao longo da história, comparando-as 
com interpretações espontâneas, não científicas, 

e não raro, encontráveis ainda hoje.  
 
EF06CI16/ES Relacionar o estado de movimento 
de pessoas e objetos à ação de forças aplicadas, 
identificando as situações de equilíbrio estático e 
equilíbrio dinâmico. 
 
*EF06CI05/ES Identificar e explicar a 

organização básica das células e seu papel como 
unidade estrutural e funcional dos seres vivos, 
representando-as por meio de modelos e 
simulações e reconhecendo-as como unidade 
básica da vida (teoria celular). 

recursos digitais para apoiar professores e 
alunos em processos de ensino e de 
aprendizagem. 

http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/ 
 
Vamos Aprender – Site com aulas de diversos 
componentes e sobre os Temas Integradores. 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/vamos 

aprender/ 
 
Portal do Professor - Este portal é um espaço 
para você professor acessar sugestões de 
planos de aula, baixar mídias de apoio, ter 
notícias sobre educação ou até mesmo 
compartilhar um plano de aula, participar de 

uma discussão ou fazer um curso.  
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/ 
 
Centro de Mídias de Educação do Amazonas 
- Plataforma da SEDUC do Amazonas com aulas 
de diversos conteúdos de Matemática do Ensino 
Médio e do Ensino Fundamental para estudantes 
e professores. 

http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/vamosaprender/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/
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*Habilidade estruturante. 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS 

6º ANO 

CIÊNCIAS 

2º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES  SUGESTÕES DE OBJETOS DE 
APRENDIZAGEM E VIDEOAULAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*EF06CI06/ES Identificar e reconhecer os 

diferentes níveis de organização dos seres vivos 
(tecidos, órgãos e sistemas), por meio da análise 
de ilustrações e/ou representações 
tridimensionais, incluindo o uso de mídias 
digitais, comparando as suas características, de 
modo a classificá-los em uma perspectiva 
evolutiva e concluir que são constituídos de um 

complexo arranjo de sistemas com diferentes 
níveis de organização 

EF06CI07 Justificar o papel do sistema nervoso 
na coordenação das ações motoras e sensoriais 
do corpo, com base na análise de suas estruturas 

básicas e respectivas funções. 

EF06CI08/ES Explicar a importância da visão 
(captação e interpretação das imagens) na 
interação dos seres vivos com o meio, 
identificando as partes que compõem o olho em 

diferentes seres vivos, explicando suas funções e 
identificar as diferentes anomalias da visão e suas 
formas de correção. 

https://centrodemidias.am.gov.br/cursos 
 
 

 

https://centrodemidias.am.gov.br/cursos
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*Habilidade estruturante. 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS 

6º ANO 

CIÊNCIAS 

2º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES  SUGESTÕES DE OBJETOS DE 
APRENDIZAGEM E VIDEOAULAS  

 

 Misturas homogêneas e 
heterogêneas  

Transformações químicas  

 Separação de materiais  

 Materiais sintéticos  

 A ação de forças e o 
estado de movimento  

 Condições de equilíbrio 
mecânico estático e 
dinâmico. 

 Célula como unidade da 
vida  

 Níveis de organização 
dos seres vivos  

 Sistema nervoso 

 O sentido da visão 

 Sistemas esquelético e 
muscular 

 Efeitos de substâncias 

 
*EF06CI01/ES Observar, reconhecer e 
identificar características de diferentes materiais 

e suas misturas, registrando suas observações 
antes e após a mistura, por meio de diferentes 
mídias e linguagens, classificando essas misturas 
como homogêneas ou heterogêneas. (óleo, água 
e areia entre outros). 
 
EF06CI03/ES Identificar processos de separação 

de materiais (como a produção de sal de cozinha, 
a destilação de petróleo, o tratamento de água 
e/ou efluentes, a produção do álcool, entre 
outros) e selecionar os métodos mais adequados 
para a separação de diferentes sistemas 
heterogêneos, relacionando sistemas produtivos 
locais ou regionais que utilizem a separação de 
materiais no seu processo, de forma a propor 

ações coletivas que promovam a consciência 
ambiental e um modo de vida sustentável.  
EF06CI04/ES Identificar os tipos de 
medicamentos (fitoterápicos, alopáticos, 
manipulados, entre outros) e de outros materiais 
sintéticos (fios de nylon, plásticos etc.) e associar 

 
EscoLar – O site do programa EscoLar dispõe 
de atividades de apoio à aprendizagem para os 

professores: 
https://sedu.es.gov.br/escolar/biologia 
 
Canal da Sedu no Youtube- Este canal 
disponibiliza videoaulas de diversificados temas 
elaboradas para atender os alunos e professores 
da rede durante o período de pandemia:  

https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-
4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists 
 
SEDU Digital - Esse ambiente possui salas 
virtuais para envio de conteúdos digitais e 
atividades para alunos (Google sala de Aula), 
distribuição de tarefas, elaboração de 
questionários de verificação de aprendizagem, 

comunicação em tempo real usando o Meet, 
dentre outras ferramentas disponíveis. 
https://sedudigital.edu.es.gov.br/ 
 
Currículo Interativo - O Currículo Interativo é 
uma plataforma de busca que reúne objetos e 

https://sedu.es.gov.br/escolar/biologia
https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists
https://sedudigital.edu.es.gov.br/
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*Habilidade estruturante. 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS 

6º ANO 

CIÊNCIAS 

2º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES  SUGESTÕES DE OBJETOS DE 
APRENDIZAGEM E VIDEOAULAS  

psicoativas sobre o 
sistema nervoso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a sua produção ao desenvolvimento científico e 
tecnológico, reconhecendo benefícios e avaliando 
impactos socioambientais, ao analisar as 

consequências de seu uso e descarte em sua 
região e no mundo.  
 
EF06CI15/ES Reconhecer que o movimento de 
pessoas e objetos possuem diferentes explicações 
expressas ao longo da história, comparando-as 
com interpretações espontâneas, não científicas, 

e não raro, encontráveis ainda hoje.  
 
EF06CI16/ES Relacionar o estado de movimento 
de pessoas e objetos à ação de forças aplicadas, 
identificando as situações de equilíbrio estático e 
equilíbrio dinâmico. 
 
*EF06CI05/ES Identificar e explicar a 

organização básica das células e seu papel como 
unidade estrutural e funcional dos seres vivos, 
representando-as por meio de modelos e 
simulações e reconhecendo-as como unidade 
básica da vida (teoria celular). 

recursos digitais para apoiar professores e 
alunos em processos de ensino e de 
aprendizagem. 

http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/ 
 
Vamos Aprender – Site com aulas de diversos 
componentes e sobre os Temas Integradores. 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/vamos 

aprender/ 
 
Portal do Professor - Este portal é um espaço 
para você professor acessar sugestões de 
planos de aula, baixar mídias de apoio, ter 
notícias sobre educação ou até mesmo 
compartilhar um plano de aula, participar de 

uma discussão ou fazer um curso.  
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/ 
 
Centro de Mídias de Educação do Amazonas 
- Plataforma da SEDUC do Amazonas com aulas 
de diversos conteúdos de Matemática do Ensino 
Médio e do Ensino Fundamental para estudantes 
e professores. 

http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/vamosaprender/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/
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*Habilidade estruturante. 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS 

6º ANO 

CIÊNCIAS 

2º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES  SUGESTÕES DE OBJETOS DE 
APRENDIZAGEM E VIDEOAULAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*EF06CI06/ES Identificar e reconhecer os 

diferentes níveis de organização dos seres vivos 
(tecidos, órgãos e sistemas), por meio da análise 
de ilustrações e/ou representações 
tridimensionais, incluindo o uso de mídias 
digitais, comparando as suas características, de 
modo a classificá-los em uma perspectiva 
evolutiva e concluir que são constituídos de um 

complexo arranjo de sistemas com diferentes 
níveis de organização 

EF06CI07 Justificar o papel do sistema nervoso 
na coordenação das ações motoras e sensoriais 
do corpo, com base na análise de suas estruturas 

básicas e respectivas funções. 

EF06CI08/ES Explicar a importância da visão 
(captação e interpretação das imagens) na 
interação dos seres vivos com o meio, 
identificando as partes que compõem o olho em 

diferentes seres vivos, explicando suas funções e 
identificar as diferentes anomalias da visão e suas 
formas de correção. 

https://centrodemidias.am.gov.br/cursos 
 
 

 

https://centrodemidias.am.gov.br/cursos
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*Habilidade estruturante. 

 

HABILIDADES CORRELACIONADAS COM OUTRAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 

7º ANO 

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS 

2º TRIMESTRE 

ÁREA DE 
CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

 
Linguagens 
 
Matemática 
 
Ciências Humanas 

*EF07CI05 Discutir o uso de diferentes tipos de combustível e máquinas térmicas ao longo do 

tempo, para avaliar avanços, questões econômicas e problemas socioambientais causados pela 

produção e uso desses materiais e máquinas. 

EF07CI06 Discutir e avaliar mudanças econômicas, culturais e sociais, tanto na vida cotidiana 

quanto no mundo do trabalho, decorrentes do desenvolvimento de novos materiais e tecnologias 

(como automação e informatização). 

*EF07CI07 Caracterizar os principais ecossistemas brasileiros quanto à paisagem, à quantidade de 
água, ao tipo de solo, à disponibilidade de luz solar, à temperatura etc., correlacionando essas 
características à flora e fauna específicas. 
 
*EF07CI08 Avaliar como os impactos provocados por catástrofes naturais ou mudanças nos 
componentes físicos, biológicos ou sociais de um ecossistema afetam suas populações, podendo 
ameaçar ou provocar a extinção de espécies, alteração de hábitos, migração etc. 

 
*EF07CI09 Interpretar as condições de saúde da comunidade, da cidade ou do estado, com base na 
análise e na comparação de indicadores de saúde (como taxa de mortalidade infantil, cobertura de 
saneamento básico e incidência de doenças de veiculação hídrica, atmosférica entre outras) e dos 
resultados de políticas públicas destinadas à saúde. 
 
*EF07CI10 Argumentar sobre a importância da vacinação para a saúde pública, com base em 

informações sobre a maneira como a vacina atua no organismo e o papel histórico da vacinação para 
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*Habilidade estruturante. 

HABILIDADES CORRELACIONADAS COM OUTRAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 

7º ANO 

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS 

2º TRIMESTRE 

ÁREA DE 
CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

a manutenção da saúde individual e coletiva e para a erradicação de doenças. 
 
EF07GE06/ES Discutir em que medida a produção, a circulação e o consumo de mercadorias 
provocam impactos ambientais, assim como influem na distribuição de riquezas e construção do 
espaço geográfico em diferentes lugares. 
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*Habilidade estruturante. 

SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM OU VIDEOAULAS PARA DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS 
INTERDISCIPLINARES 

6º ANO 

2º TRIMESTRE 

Ecossistemas Brasileiros 
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/02/24/09/07/50/2492/ecossistemas-brasileiros/programa-mais-aprender/ensino-

fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/ciencias-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/ 

 

Fontes e Tipos de Energia 
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/11/10/13/57/3242/fontes-e-tipos-de-energia/programa-mais-

aprender/ensino-fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/ciencias-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/ 

 

Saúde 
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/15/09/34/52/3385/saude/programa-mais-aprender/ensino-fundamental-2-

matematica/por-modabiblidade/ciencias-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/ 

Meio Ambiente e Saúde 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/19/15/30/08/3798/meio-ambiente-e-saude/programa-mais-aprender/ensino-
fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/ciencias-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/ 

 

Ciência e Tecnologia 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/18/14/03/15/3664/ciencia-e-tecnologia/programa-mais-aprender/ensino-
fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/ciencias-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/ 

 

Pesquisa Estatística 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/16/14/15/14/3513/pesquisa-estatistica/programa-mais-aprender/ensino-
fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/ciencias-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/ 

 

 

 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/02/24/09/07/50/2492/ecossistemas-brasileiros/programa-mais-aprender/ensino-fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/ciencias-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/02/24/09/07/50/2492/ecossistemas-brasileiros/programa-mais-aprender/ensino-fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/ciencias-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/11/10/13/57/3242/fontes-e-tipos-de-energia/programa-mais-aprender/ensino-fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/ciencias-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/11/10/13/57/3242/fontes-e-tipos-de-energia/programa-mais-aprender/ensino-fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/ciencias-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/15/09/34/52/3385/saude/programa-mais-aprender/ensino-fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/ciencias-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/15/09/34/52/3385/saude/programa-mais-aprender/ensino-fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/ciencias-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/19/15/30/08/3798/meio-ambiente-e-saude/programa-mais-aprender/ensino-fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/ciencias-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/19/15/30/08/3798/meio-ambiente-e-saude/programa-mais-aprender/ensino-fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/ciencias-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/18/14/03/15/3664/ciencia-e-tecnologia/programa-mais-aprender/ensino-fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/ciencias-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/18/14/03/15/3664/ciencia-e-tecnologia/programa-mais-aprender/ensino-fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/ciencias-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/16/14/15/14/3513/pesquisa-estatistica/programa-mais-aprender/ensino-fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/ciencias-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/16/14/15/14/3513/pesquisa-estatistica/programa-mais-aprender/ensino-fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/ciencias-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/
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*Habilidade estruturante. 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS 

7º ANO 

CIÊNCIAS 

2º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTOS 

HABILIDADES  
SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM 

E VIDEOAULAS  

 
 Máquinas simples 

 Temperatura e calor  

 Propagação do calor  

 Termodinâmica e Meio 

Ambiente  

 Máquinas térmicas  

 História dos combustíveis 

e das máquinas térmicas  

 Desenvolvimento 

tecnológico 

 Ecossistemas brasileiros 

 Fenômenos naturais e 
impactos socioambientais 

 Programas e indicadores 
de saúde pública 

 

EF07CI01/ES Identificar e compreender o 

que são máquinas simples e discutir a sua 

aplicação, ao longo da história, de forma a 

propor soluções e invenções de recursos ou 

equipamentos mecânicos que facilitem a 

realização de tarefas cotidianas. 

*EF07CI02/ES Diferenciar temperatura, 

calor e sensação térmica nas diferentes 

situações de equilíbrio termodinâmico 

cotidianas, reconhecendo as condições para 

existência de fluxo térmico e de equilíbrio 

termodinâmico e identificando formas de 

medir a temperatura de diferentes materiais e 

substâncias em diferentes condições. 

*EF07CI03/ES Reconhecer e classificar 

modos de propagação de calor entre 

diferentes meios e utilizar esse conhecimento 

para justificar a utilização de determinados 

materiais (condutores e isolantes) na vida 

cotidiana, explicar o princípio de 

EscoLar – O site do programa EscoLar dispõe de 
atividades de apoio à aprendizagem para os 
professores: 
https://sedu.es.gov.br/escolar/biologia 
 
Canal da Sedu no Youtube- Este canal 
disponibiliza videoaulas de diversificados temas 

elaboradas para atender os alunos e professores da 
rede durante o período de pandemia:  
https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-
4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists 
 
SEDU Digital - Esse ambiente possui salas virtuais 
para envio de conteúdos digitais e atividades para 

alunos (Google sala de Aula), distribuição de 
tarefas, elaboração de questionários de verificação 
de aprendizagem, comunicação em tempo real 
usando o Meet, dentre outras ferramentas 
disponíveis. 
https://sedudigital.edu.es.gov.br/ 
 
Currículo Interativo - O Currículo Interativo é 

uma plataforma de busca que reúne objetos e 

https://sedu.es.gov.br/escolar/biologia
https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists
https://sedudigital.edu.es.gov.br/
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*Habilidade estruturante. 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS 

7º ANO 

CIÊNCIAS 

2º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTOS 

HABILIDADES  
SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM 

E VIDEOAULAS  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

funcionamento de alguns equipamentos 

(garrafa térmica, coletor solar etc.) e/ou 

construir soluções tecnológicas a partir desse 

conhecimento.  

EF07CI04-a/ES Avaliar o papel do equilíbrio 

termodinâmico para a manutenção da vida na 

Terra, identificando as características 

ambientais necessárias para que a vida ocorra 

e propor a construção de modelos 

representativos, em diferentes mídias e 

formas de expressão, nos quais sejam 

identificadas as condições necessárias para a 

manutenção do equilíbrio ambiental.  

*EF07CI04-b/ES Identificar e compreender 

o que são as máquinas térmicas, construindo 

protótipos e/ou modelos bidimensionais e 

tridimensionais, de forma a entender como 

funcionam e avaliar o papel do equilíbrio 

termodinâmico em seu funcionamento.  

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

Vamos Aprender – Site com aulas de diversos 
componentes e sobre os Temas Integradores. 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/vamos 

aprender/ 
 
Portal do Professor - Este portal é um espaço 
para você professor acessar sugestões de planos 

de aula, baixar mídias de apoio, ter notícias sobre 
educação ou até mesmo compartilhar um plano de 
aula, participar de uma discussão ou fazer um 
curso.  
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/ 
 
Centro de Mídias de Educação do Amazonas - 

Plataforma da SEDUC do Amazonas com aulas de 
diversos conteúdos de Matemática do Ensino Médio 
e do Ensino Fundamental para estudantes e 
professores. 

http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/vamosaprender/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/
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*Habilidade estruturante. 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS 

7º ANO 

CIÊNCIAS 

2º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTOS 

HABILIDADES  
SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM 

E VIDEOAULAS  

*EF07CI05 Discutir o uso de diferentes tipos 

de combustível e máquinas térmicas ao longo 

do tempo, para avaliar avanços, questões 

econômicas e problemas socioambientais 

causados pela produção e uso desses 

materiais e máquinas. 

EF07CI06 Discutir e avaliar mudanças 

econômicas, culturais e sociais, tanto na vida 

cotidiana quanto no mundo do trabalho, 

decorrentes do desenvolvimento de novos 

materiais e tecnologias (como automação e 

informatização). 

*EF07CI07 Caracterizar os principais 
ecossistemas brasileiros quanto à paisagem, à 
quantidade de água, ao tipo de solo, à 
disponibilidade de luz solar, à temperatura 

etc., correlacionando essas características à 
flora e fauna específicas. 
 
*EF07CI08 Avaliar como os impactos 
provocados por catástrofes naturais ou 

https://centrodemidias.am.gov.br/cursos 
 
 

https://centrodemidias.am.gov.br/cursos
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*Habilidade estruturante. 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS 

7º ANO 

CIÊNCIAS 

2º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTOS 

HABILIDADES  
SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM 

E VIDEOAULAS  

mudanças nos componentes físicos, biológicos 
ou sociais de um ecossistema afetam suas 
populações, podendo ameaçar ou provocar a 
extinção de espécies, alteração de hábitos, 
migração etc. 
 
*EF07CI09 Interpretar as condições de 

saúde da comunidade, da cidade ou do 
estado, com base na análise e na comparação 
de indicadores de saúde (como taxa de 
mortalidade infantil, cobertura de saneamento 
básico e incidência de doenças de veiculação 
hídrica, atmosférica entre outras) e dos 
resultados de políticas públicas destinadas à 

saúde. 
 
*EF07CI10 Argumentar sobre a importância 
da vacinação para a saúde pública, com base 
em informações sobre a maneira como a 
vacina atua no organismo e o papel histórico 
da vacinação para a manutenção da saúde 
individual e coletiva e para a erradicação de 

doenças. 
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*Habilidade estruturante. 

HABILIDADES CORRELACIONADAS COM OUTRAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 

8º ANO 

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS 

2º TRIMESTRE 

ÁREA DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

 
Linguagens 
 
Matemática 
 
Ciências Humanas 

*EF08CI01/ES Identificar que a energia elétrica utilizada em residências, comunidades ou cidades 

pode ser obtida de fontes renováveis e/ou não renováveis, classificando-a de acordo com sua origem 

(eólica, hidrelétrica, solar, geotérmica, biomassa etc.).  

EF08CI05 Propor ações coletivas para otimizar o uso de energia elétrica em sua escola e/ou 

comunidade, com base na seleção de equipamentos segundo critérios de sustentabilidade (consumo 

de energia e eficiência energética) e hábitos de consumo responsável. 

EF08GE03/ES Analisar aspectos representativos da dinâmica demográfica, considerando 
características da população (perfil etário, crescimento vegetativo e mobilidade espacial) e, 
posteriormente, comparar os dados de um lugar com outro para conhecer o comportamento 
populacional do estado, região ou país. 
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*Habilidade estruturante. 

SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM OU VIDEOAULAS PARA DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS 
INTERDISCIPLINARES 

8º ANO 

2º TRIMESTRE 

Fontes e Tipos de Energia 
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/11/10/13/57/3242/fontes-e-tipos-de-energia/programa-mais-

aprender/ensino-fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/ciencias-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/ 

 

Ciência e Tecnologia 
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/18/14/03/15/3664/ciencia-e-tecnologia/programa-mais-aprender/ensino-

fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/ciencias-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/ 

 

Pesquisa Estatística 
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/16/14/15/14/3513/pesquisa-estatistica/programa-mais-aprender/ensino-

fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/ciencias-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/ 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/11/10/13/57/3242/fontes-e-tipos-de-energia/programa-mais-aprender/ensino-fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/ciencias-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/11/10/13/57/3242/fontes-e-tipos-de-energia/programa-mais-aprender/ensino-fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/ciencias-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/18/14/03/15/3664/ciencia-e-tecnologia/programa-mais-aprender/ensino-fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/ciencias-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/18/14/03/15/3664/ciencia-e-tecnologia/programa-mais-aprender/ensino-fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/ciencias-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/16/14/15/14/3513/pesquisa-estatistica/programa-mais-aprender/ensino-fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/ciencias-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/16/14/15/14/3513/pesquisa-estatistica/programa-mais-aprender/ensino-fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/ciencias-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/
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*Habilidade estruturante. 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS 

8º ANO 

CIÊNCIAS 

2º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES  SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 
VIDEOAULAS  

 Energia elétrica  

 Circuitos elétricos  

 Transformação de energia  

 Cálculo de consumo de 

energia elétrica  

 Uso consciente de energia 

elétrica 

 

 Mecanismos 

reprodutivos 

 Adolescência e 

puberdade  

 Métodos contraceptivos 

 

 
 

*EF08CI01/ES Identificar que a energia 

elétrica utilizada em residências, 

comunidades ou cidades pode ser obtida de 

fontes renováveis e/ou não renováveis, 

classificando-a de acordo com sua origem 

(eólica, hidrelétrica, solar, geotérmica, 

biomassa etc.).  

EF08CI02/ES Construir circuitos elétricos 

simples, a partir da compreensão de como 

ocorre a corrente elétrica, identificando a 

função dos elementos de circuito mais 

comuns (resistores, capacitores, geradores, 

etc.), reconhecendo medidas básicas de 

segurança ao lidar com eletricidade, e 

comparar as características desses circuitos 

com as dos circuitos elétricos residenciais. 

EF08CI03 Classificar equipamentos elétricos 

residenciais (chuveiro, ferro, lâmpadas, TV, 

rádio, geladeira etc.) de acordo com o tipo de 

transformação de energia (da energia elétrica 

para a térmica, luminosa, sonora e mecânica, 

EscoLar – O site do programa EscoLar dispõe de 
atividades de apoio à aprendizagem para os 
professores: https://sedu.es.gov.br/escolar/biologia 
 
Canal da Sedu no Youtube- Este canal 

disponibiliza videoaulas de diversificados temas 
elaboradas para atender os alunos e professores da 
rede durante o período de pandemia:  
https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-
4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists 
 
SEDU Digital - Esse ambiente possui salas virtuais 

para envio de conteúdos digitais e atividades para 
alunos (Google sala de Aula), distribuição de 
tarefas, elaboração de questionários de verificação 
de aprendizagem, comunicação em tempo real 
usando o Meet, dentre outras ferramentas 
disponíveis. 
https://sedudigital.edu.es.gov.br/ 
 

Currículo Interativo - O Currículo Interativo é 
uma plataforma de busca que reúne objetos e 
recursos digitais para apoiar professores e alunos 

https://sedu.es.gov.br/escolar/biologia
https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists
https://sedudigital.edu.es.gov.br/
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HABILIDADES  SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 
VIDEOAULAS  

por exemplo).  

EF08CI04 Calcular o consumo de 

eletrodomésticos a partir dos dados de 

potência (descritos no próprio equipamento) 

e tempo médio de uso para avaliar o impacto 

de cada equipamento no consumo doméstico 

mensal.  

EF08CI05 Propor ações coletivas para 

otimizar o uso de energia elétrica em sua 

escola e/ou comunidade, com base na 

seleção de equipamentos segundo critérios 

de sustentabilidade (consumo de energia e 

eficiência energética) e hábitos de consumo 

responsável. 

*EF08CI06 Discutir e avaliar usinas de 
geração de energia elétrica (termelétricas, 
hidrelétricas, eólicas etc.), suas semelhanças 
e diferenças, seus impactos socioambientais, 
e como essa energia chega e é usada em sua 
cidade, comunidade, casa ou escola.   

em processos de ensino e de aprendizagem. 
http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/ 
 
Vamos Aprender – Site com aulas de diversos 
componentes e sobre os Temas Integradores. 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/vamos 

aprender/ 
 
Portal do Professor - Este portal é um espaço 
para você professor acessar sugestões de planos de 

aula, baixar mídias de apoio, ter notícias sobre 
educação ou até mesmo compartilhar um plano de 
aula, participar de uma discussão ou fazer um 
curso.  
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/ 
 
Centro de Mídias de Educação do Amazonas - 

Plataforma da SEDUC do Amazonas com aulas de 
diversos conteúdos de Matemática do Ensino Médio 
e do Ensino Fundamental para estudantes e 
professores. 
https://centrodemidias.am.gov.br/cursos 

http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/vamosaprender/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/
https://centrodemidias.am.gov.br/cursos
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*EF08CI07/ES Comparar diferentes 
processos reprodutivos em plantas e animais, 
diferenciando e descrevendo as partes que 
compõem seus sistemas reprodutores e 

reconhecendo suas funções, bem como 
aspectos da reprodução sexuada e 
assexuada, dos tipos de fertilização, do 
desenvolvimento e da existência de cuidado 
parental, e explicar o papel dos mecanismos 
reprodutivos na conservação ou modificação 
de características que envolvem a adaptação 

dos seres vivos em um processo evolutivo. 
 
*EF08CI08/ES Analisar e explicar as 
transformações que ocorrem na puberdade, 
considerando a atuação dos hormônios 
sexuais e do sistema nervoso, identificando e 
descrevendo as mudanças físicas e 
psicológicas que ocorrem nessa fase da vida, 

assim como as questões relacionadas à saúde 
que lhe são específicas e reconhecendo a 
diversidade de desenvolvimento e de 
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construção de identidades sociais e culturais 
(tradições e ritos de passagem). 
 
*EF08CI09 Comparar o modo de ação e a 
eficácia dos diversos métodos contraceptivos 

e justificar a necessidade de compartilhar a 
responsabilidade na escolha e na utilização 
do método mais adequado à prevenção da 
gravidez precoce e indesejada e de Doenças 
Sexualmente Transmissíveis (DST). 
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HABILIDADES CORRELACIONADAS COM OUTRAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 

9º ANO 

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS 

2º TRIMESTRE 

ÁREA DE 
CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

 
Linguagens 
 
Matemática 
 
Ciências Humanas 

*EF09CI07 Discutir e avaliar o papel do avanço tecnológico na aplicação da radiação 
eletromagnética no diagnóstico (raios-X, ultrassom, ressonância nuclear magnética) e tratamento de 
doenças (radioterapia, cirurgia ótica a laser etc.). 
 
EF09HI016/ES Relacionar a Carta dos Direitos Humanos ao processo de afirmação dos direitos 
fundamentais e de defesa da dignidade humana, valorizando as instituições voltadas para a defesa 
desses direitos e para a identificação dos agentes responsáveis por sua violação. Compreendendo que 

os documentos e marcos legais garantem o direito à igualdade, liberdade, diversidade e pluralidade, 
direito à educação pública, eliminação de qualquer tipo de preconceito (institucional, ambiental, 
alimentar, entre outros), respeito à diversidade religiosa, ambiental, sexual. 
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SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM OU VIDEOAULAS PARA DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS 

INTERDISCIPLINARES 

9º ANO 

2º TRIMESTRE 

Radiações e suas Implicações 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/18/11/32/39/3658/radiacao-e-suas-implicacoes/programa-mais-

aprender/ensino-fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/ciencias-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/ 
 

Ciência e Tecnologia 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/18/14/03/15/3664/ciencia-e-tecnologia/programa-mais-aprender/ensino-

fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/ciencias-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/ 
 

Pesquisa Estatística 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/16/14/15/14/3513/pesquisa-estatistica/programa-mais-aprender/ensino-

fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/ciencias-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/18/11/32/39/3658/radiacao-e-suas-implicacoes/programa-mais-aprender/ensino-fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/ciencias-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/18/11/32/39/3658/radiacao-e-suas-implicacoes/programa-mais-aprender/ensino-fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/ciencias-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/18/14/03/15/3664/ciencia-e-tecnologia/programa-mais-aprender/ensino-fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/ciencias-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/18/14/03/15/3664/ciencia-e-tecnologia/programa-mais-aprender/ensino-fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/ciencias-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/16/14/15/14/3513/pesquisa-estatistica/programa-mais-aprender/ensino-fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/ciencias-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/16/14/15/14/3513/pesquisa-estatistica/programa-mais-aprender/ensino-fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/ciencias-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/
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ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS 

9º ANO 

CIÊNCIAS 

2º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES  SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 
VIDEOAULAS  

 
 Estados físicos da matéria 
e suas transformações 
 Aspectos quantitativos 
das transformações 
químicas 
 Estrutura da matéria 
 A luz como radiação 
eletromagnética visível 

 Uso das radiações 
eletromagnéticas nas 
telecomunicações 
 Características das 
radiações eletromagnéticaS 
 Aplicações das 
radiações 

eletromagnéticas na saúde 

 

 Hereditariedade 

 
*EF09CI01/ES Explicar estados físicos da 

matéria e suas transformações, com base 

no modelo de constituição 

submicroscópica, estimulando a 

interpretação de dados para o 

levantamento e desenvolvimento de 

hipóteses sobre a aplicação de 

determinados processos na solução de 

problemas no cotidiano e no sistema 

produtivo. 

*EF09CI02/ES Comparar quantidades de 

reagentes e produtos envolvidos em 

transformações químicas do cotidiano e em 

geral, estabelecendo a proporção entre as 

suas massas utilizando atividades 

investigativas experimentais para 

identificar e representar substâncias 

 
EscoLar – O site do programa EscoLar dispõe de 
atividades de apoio à aprendizagem para os 
professores: https://sedu.es.gov.br/escolar/biologia 
 
Canal da Sedu no Youtube- Este canal disponibiliza 
videoaulas de diversificados temas elaboradas para 
atender os alunos e professores da rede durante o 

período de pandemia:  
https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-
4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists 
 
SEDU Digital - Esse ambiente possui salas virtuais 
para envio de conteúdos digitais e atividades para 
alunos (Google sala de Aula), distribuição de tarefas, 

elaboração de questionários de verificação de 
aprendizagem, comunicação em tempo real usando o 
Meet, dentre outras ferramentas disponíveis. 
https://sedudigital.edu.es.gov.br/ 
 

https://sedu.es.gov.br/escolar/biologia
https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists
https://sedudigital.edu.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. 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS 
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HABILIDADES  SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 
VIDEOAULAS  

 Leis de Mendel 

 Ideias evolucionistas 

 Variabilidade genética e 
seleção natural 

 

 

 
 

simples e compostas e explorar símbolos, 

fórmulas e equações, com ênfase na 

proporção de massas. 

*EF09CI03/ES Identificar modelos que 

descrevem a estrutura da matéria 

(constituição do átomo e composição de 

moléculas simples), descrevendo-os e 

representando-os em diferentes mídias, 

linguagens e formas de expressão e 

reconhecer a sua evolução histórica. 

EF09CI04/ES Planejar e executar 

experimentos que evidenciem fenômenos 

relacionados à decomposição da luz e à 

percepção de cores, investigando a relação 

do espectro eletromagnético com a 

percepção das cores em diferentes 

materiais do cotidiano, quando expostos a 

diferentes fontes de iluminação e 

reconhecer como o sistema visual dos 

seres vivos interpreta as cores. 

Currículo Interativo - O Currículo Interativo é uma 
plataforma de busca que reúne objetos e recursos 
digitais para apoiar professores e alunos em processos 
de ensino e de aprendizagem. 
http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/ 

 
Vamos Aprender – Site com aulas de diversos 
componentes e sobre os Temas Integradores. 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/vamos 

aprender/ 

 
Portal do Professor - Este portal é um espaço para 
você professor acessar sugestões de planos de aula, 
baixar mídias de apoio, ter notícias sobre educação ou 
até mesmo compartilhar um plano de aula, participar 
de uma discussão ou fazer um curso.  
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/ 

 
Centro de Mídias de Educação do Amazonas - 
Plataforma da SEDUC do Amazonas com aulas de 
diversos conteúdos de Matemática do Ensino Médio e 
do Ensino Fundamental para estudantes e professores. 

http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/vamosaprender/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/
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EF09CI05/ES Investigar os principais 

mecanismos envolvidos na transmissão e 

recepção de imagem e som que 

revolucionaram os sistemas de 

comunicação humana, identificando, 

analisando, categorizando e explicando os 

processos de transmissão e recepção de 

imagem e som, relacionando-os às 

radiações eletromagnéticas e 

reconhecendo a evolução dos meios de 

comunicação e suas implicações na vida 

humana. 

EF09CI06/ES Classificar as radiações 

eletromagnéticas por suas frequências, 

fontes e aplicações, relacionar as ondas 

eletromagnéticas ao seu uso em diferentes 

tecnologias e avaliar os desdobramentos 

da aplicação tecnológica das radiações em 

uma perspectiva socioambiental. 

*EF09CI07 Discutir e avaliar o papel do 
avanço tecnológico na aplicação da 

https://centrodemidias.am.gov.br/cursos 
 
 
 
 

 
 

https://centrodemidias.am.gov.br/cursos
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radiação eletromagnética no diagnóstico 
(raios-X, ultrassom, ressonância nuclear 
magnética) e tratamento de doenças 
(radioterapia, cirurgia ótica a laser etc.). 
EF09CI08/ES Associar os gametas à 

transmissão das características 
hereditárias, identificando as estruturas 
celulares, do DNA e os cromossomos, por 
meio de exemplos e modelos ilustrativos, 
de modo a reconhecer os princípios da 
hereditariedade, para estabelecer relações 
entre ancestrais e descendentes, 

reconhecendo suas características físicas 
como hereditárias, congênitas, adquiridas 
ou genéticas. 
 
*EF09CI09 Discutir as ideias de Mendel 
sobre hereditariedade (fatores 
hereditários, segregação, gametas, 
fecundação), considerando-as para 

resolver problemas envolvendo a 
transmissão de características hereditárias 
em diferentes organismos. 
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