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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 os dois trimestres seguintes, no Ensino Fundamental, o conjunto de habilidades dos 

componentes da área de ciências humanas 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 quatro tabelas. 

I – Habilidades de Geografia correlacionadas com a área de ciências humanas: nesta 

organização as habilidades dos componentes de Geografia e História foram alinhadas 

considerando a proximidade das temáticas presentes nas habilidades-objetos de 

conhecimento dos componentes possibilitando, dessa forma, uma abordagem comum.  

II- Habilidades de Geografia correlacionadas com outras áreas de conhecimento: 

nesta organização as habilidades do componente de Geografia e dos componentes de 

outras áreas de conhecimento foram alinhadas, considerando a proximidade das 

temáticas presentes nas habilidades-objetos de conhecimento dos componentes, 

possibilitando uma abordagem comum.  

III- Habilidades do componente de Geografia: refere-se às habilidades de Geografia 

que, na ocasião, não puderam ser alinhadas às habilidades de outros componentes.  

IV – 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.  

No Ensino Médio, nos dois trimestres seguintes, os objetos de conhecimento dos 

componentes da área de ciências humanas foram divididos em duas partes e organizados 

da seguinte forma: 
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Organização por área: essa organização foi estruturada em duas tabelas. 

I- Objetos de conhecimento de Geografia correlacionados com a área de ciências 

humanas: nesta organização os objetos de conhecimento dos componentes de Geografia, 

História, Filosofia e Sociologia foram alinhados considerando a proximidade das 

temáticas.  

II- Sugestões de videoaulas para o desenvolvimento de trabalhos interdisciplinares. 

esta tabela apresenta sugestões de videoaulas, gravadas por professores da rede 

estadual, que podem contribuir no planejamento do professor. 

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. 

Para o Ensino Médio, a organização por área, pode ocorrer de forma parcial em algumas 

séries ou simplesmente não acontecer devido a impossibilidade de alinhar os objetos de 

conhecimento que serão trabalhados no trimestre.   

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 instituição. 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.  
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*Habilidade Estruturante 

 

 

HABILIDADES CORRELACIONADAS COM A ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS  

6º ANO – 2º TRIMESTRE  

ÁREA DE CONHECIMENTO HABILIDADES DE GEOGRAFIA E HISTÓRIA  

Ciências Humanas 

(EF06GE01/ES) Comparar modificações das paisagens nos lugares de vivência (bairro, cidade, 
estado) e os usos desses lugares em diferentes tempos, aprofundando os conceitos de paisagem e 

lugar, problematizando a produção e considerando os aspectos econômico, social, cultural e natural. 

Destacando suas singularidades e o que o diferencia e aproxima de outros lugares. 

 
(EF06GE02/ES) Analisar modificações de paisagens por diferentes tipos de sociedade, com destaque 

para os povos originários, apresentando situações geográficas que caracterizam as diferenças 

produzidas e percebidas pelo homem em diferentes lugares: cidades, zona rural, lavouras, áreas de 
natureza intocada, lugares turísticos, reservas indígenas, bacias hidrográficas e outros. 

 

(EF06GE06/ES) Identificar as características das paisagens transformadas pelo trabalho humano a 
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. 

 

(EF06HI01/ES) Identificar diferentes formas de compreensão da noção de tempo e de periodização 

dos processos históricos (continuidades e rupturas), pensando o papel do historiador e refletindo sobre 
o papel da história enquanto ciência que estuda a trajetória humana ao longo do tempo, construindo 

Linhas do tempo individuais e coletivas para tornar material o entendimento dessas mudanças e 

permanências, relacionando-as a um espaço e tempo específico. 

ORIENTAÇÕES CURRICULARES – 2021 
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS  

 

 

 

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS  
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HABILIDADES CORRELACIONADAS COM A ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS  

6º ANO – 2º TRIMESTRE  

ÁREA DE CONHECIMENTO HABILIDADES DE GEOGRAFIA E HISTÓRIA  

 

(EF06HI02/ES) Identificar a gênese da produção do saber histórico e analisar o significado das fontes 
que originaram determinadas formas de registro em sociedades e épocas distintas. Compreendendo 

que as variadas fontes históricas assumem um papel fundamental para análises de comportamento e 

organização social em distintas temporalidades. 
 

(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. 

 

(EF06HI07/ES) Identificar aspectos e formas de registro das sociedades antigas na África, no Oriente 

Médio e nas Américas, distinguindo alguns significados presentes na cultura material e na tradição oral 
dessas sociedades, conhecendo sítios arqueológicos no Espírito Santo e ressaltando a importância do 

estudo dos sambaquis e demais registros das sociedades e povos pré-colombianos. 

 

 

 

 

 

HABILIDADES DE GEOGRAFIA CORRELACIONADAS COM OUTRAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 

6º ANO – 2º TRIMESTRE  

ÁREA DE CONHECIMENTO HABILIDADES DE GEOGRAFIA  

Ciências da natureza 

(EF06GE03/ES) Descrever os movimentos do planeta e sua relação com a circulação geral da 

atmosfera, o tempo atmosférico e os padrões climáticos especificando e caracterizando cada um dos 

movimentos e destacando as consequências de cada um deles para: as estações do ano, formação dos 
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HABILIDADES DE GEOGRAFIA CORRELACIONADAS COM OUTRAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 

6º ANO – 2º TRIMESTRE  

ÁREA DE CONHECIMENTO HABILIDADES DE GEOGRAFIA  

dias e noites, regulamentação dos diferentes fusos horários, distribuição energética no planeta, 

diferenciação entre tempo e clima, considerando a escala local para global. 

Há, aqui, oportunidade de trabalho interdisciplinar com a habilidade (EF06CI14), de Ciências, no que 
se refere a observação e compreensão dos movimentos da Terra. 

 

 

 

 

HABILIDADES DO COMPONENTE DE GEOGRAFIA  

6º ANO – 2º TRIMESTRE  

 HABILIDADES 

Geografia 

(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. 
 

(EF06GE05/ES) Relacionar padrões climáticos, tipos de solo, relevo e formações vegetais, 

considerando a influência da latitude aos diversos padrões climáticos brasileiros e espírito-santenses. 
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ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS  

6º ANO 

GEOGRAFIA 

2º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES ESTRUTURANTES E/OU 

HABILIDADES ESPECÍFICAS 

SUGESTÕES DE OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM E VIDEOAULAS 

Identidade Sociocultural. 
Espaço e Tempo: espaço 

geográfico, lugar e paisagem. 

 

 

 

 

*(EF06GE01/ES) Comparar modificações das 
paisagens nos lugares de vivência (bairro, cidade, 

estado) e os usos desses lugares em diferentes 

tempos, aprofundando os conceitos de paisagem e 

lugar, problematizando a produção e considerando 
os aspectos econômico, social, cultural e natural. 

Destacando suas singularidades e o que o 

diferencia e aproxima de outros lugares. 
*(EF06GE02/ES) Analisar modificações de 

paisagens por diferentes tipos de sociedade, com 

destaque para os povos originários, apresentando 

situações geográficas que caracterizam as 
diferenças produzidas e percebidas pelo homem 

em diferentes lugares: cidades, zona rural, 

lavouras, áreas de natureza intocada, lugares 
turísticos, reservas indígenas, bacias hidrográficas 

e outros.  

 
FTD Digital 

https://digital.ftd.com.br/conheca.php 

 

Escola Digital 
https://escoladigital.org.br/ 

 

eduCAPES 
https://educapes.capes.gov.br/ 

 

Sedu Digital 

https://sedudigital.edu.es.gov.br/ 
 

Biblioteca Digital Mundial 

https://www.wdl.org/pt/ 
 

IBGE educa 

https://educa.ibge.gov.br/ 
 

Currículo Interativo Digital 

https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/ 

 
Currículo do Espírito Santo 

Relações entre os 
componentes físico-naturais. 

O movimento de rotação. 

Fuso Horário. 
O movimento de translação. 

A atmosfera e suas camadas. 

*(EF06GE03/ES) Descrever os movimentos do 
planeta e sua relação com a circulação geral da 

atmosfera, o tempo atmosférico e os padrões 

climáticos especificando e caracterizando cada um 
dos movimentos e destacando as consequências 

de cada um deles para: as estações do ano, 

https://sedudigital.edu.es.gov.br/
https://educa.ibge.gov.br/
https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/
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Circulação geral da atmosfera. 

Tempo e clima. 
O ciclo da água, hidrografia, 

relevo, solo e Vegetação. 

formação dos dias e noites, regulamentação dos 

diferentes fusos horários, distribuição energética 
no planeta, diferenciação entre tempo e clima, 

considerando a escala local para global.  

*(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.  
*(EF06GE05/ES) Relacionar padrões climáticos, 

tipos de solo, relevo e formações vegetais, 

considerando a influência da latitude aos diversos 

padrões climáticos brasileiros e espírito-santenses.  

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

 
 

 

 

 
Canal da SEDU no youtube 

https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-

4uMzAnpC0Bv8ELebQ 
 

 

 

Transformação das paisagens 

naturais e antrópicas.  
Transformações sociais e 

impactos ambientais causados 

pelas revoluções industriais e 

pela expansão agrícola.  
A sociedade de consumo e o 

desperdício.  

A mudança no papel das 
cidades.  

*(EF06GE06/ES) Identificar as características 

das paisagens transformadas pelo trabalho 
humano a 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).  

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/
https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ
https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ
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*(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.  
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HABILIDADES CORRELACIONADAS COM A ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS 

7º ANO – 2º TRIMESTRE  

ÁREA DE CONHECIMENTO HABILIDADES DE GEOGRAFIA E HISTÓRIA  

Ciências Humanas  

(EF07GE01/ES) Avaliar, por meio de exemplos extraídos dos meios de comunicação, ideias e 

estereótipos acerca das paisagens e da formação territorial do Brasil, dando destaque para as questões 

histórico-geográficas. 

(EF07GE02) Analisar a influência dos fluxos econômicos e populacionais na formação socioeconômica 

e territorial do Brasil, compreendendo os conflitos e as tensões históricas e contemporâneas. 

(EF07GE03/ES) Selecionar argumentos que reconheçam as territorialidades dos povos indígenas 

originários, das comunidades remanescentes de quilombos, de povos das florestas e do cerrado, de 

ribeirinhos e caiçaras, entre outros grupos sociais do campo e da cidade, como direitos legais dessas 

comunidades, compreendendo as características sócio espaciais e identitárias desses povos e demais 

grupos sociais do campo e da cidade que possuem territorialidades distintas. 

(EF07GE04/ES) Analisar a distribuição territorial da população brasileira, considerando a diversidade 

étnico-cultural (indígena, africana, europeia e asiática), assim como aspectos de renda, sexo, idade e 

processo de ocupação territorial, nas regiões brasileiras e dentro do Espírito Santo. Há, aqui, 

oportunidade para o trabalho. 

(EF07HI02/ES) Identificar conexões e interações entre as sociedades do Novo Mundo, da Europa, da 
África e da Ásia no contexto das navegações e indicar a complexidade e as interações que ocorrem nos 

Oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. Examinando a Diáspora Africana, os fluxos migratórios de pessoas, 

transposição de fauna, flora e cultura imaterial, trazidas para a América, o Brasil e o Espírito Santo a 

partir deste movimento histórico que se apresenta no início da modernidade europeia. 
 

(EF07HI03/ES) Identificar aspectos e processos específicos das sociedades africanas e americanas 

antes da chegada dos europeus, com destaque para as formas de organização social e o 
desenvolvimento de saberes e técnicas, dando evidência às diversas etnias indígenas que habitavam o 

Espírito Santo e percebendo que cada sociedade pode estar vivenciando um período distinto da história. 
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HABILIDADES CORRELACIONADAS COM A ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS 

7º ANO – 2º TRIMESTRE  

ÁREA DE CONHECIMENTO HABILIDADES DE GEOGRAFIA E HISTÓRIA  

(EF07HI06/ES) Comparar as navegações no Atlântico, no Índico e no Pacífico entre os séculos XIV e 

XVI, analisando cartas náuticas e documentos da época que possam materializar os deslocamentos 
migratórios, mudanças na sociedade, na religião, no poder político e econômico que surgem a partir 

do domínio e estabelecimento de novas rotas comerciais nesses oceanos por nações europeias. 

 
(EF07HI08/ES) Descrever as formas de organização das sociedades americanas no tempo da 

conquista com vistas à compreensão dos mecanismos de alianças, confrontos e resistências no Brasil 

e no Espírito Santo, ressaltando a Batalha do Cricaré, em 1558. 
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ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS 

7º ANO 

GEOGRAFIA 

2º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES ESTRUTURANTES E/OU 

HABILIDADES ESPECÍFICAS 

SUGESTÕES DE OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

E VIDEOAULAS. 

Ideias e concepções 
sobre a formação territorial 

do Brasil. 

Expansão territorial no Brasil 
Colônia: Tratado de 

Tordesilhas e Tratado de 

Madri.  
Expansão das fronteiras no 

Império e na república. 

A atual configuração do 

território brasileiro. 
Posição geográfica e 

localização do Brasil. 

Fronteiras. 
Os nativos. 

Os europeus. 

Os africanos. 

(EF07GE01/ES) Avaliar, por meio de exemplos 
extraídos dos meios de comunicação, ideias e 

estereótipos acerca das paisagens e da 

formação territorial do Brasil, dando destaque 
para as questões histórico-geográficas. 

 

 

 

 

 

FTD Digital 
https://digital.ftd.com.br/conheca.php 

 

Escola Digital 
https://escoladigital.org.br/ 

 

eduCAPES 
https://educapes.capes.gov.br/ 

 

Sedu Digital 

https://sedudigital.edu.es.gov.br/ 
 

Biblioteca Digital Mundial 

https://www.wdl.org/pt/ 
 

IBGE educa 

https://educa.ibge.gov.br/ 

https://sedudigital.edu.es.gov.br/
https://educa.ibge.gov.br/
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Formação territorial do 

Brasil 
Conceitos: povo, nação, 

estado, país, território, 

sociedade e cidadania. 

A Importância dos ciclos 
econômicos na expansão 

territorial. 

A situação e os espaços 
indígenas 

e quilombolas no século XX e 

início do século XXI. 
Os movimentos migratórios e 

suas 

motivações. 

Processo brasileiro de 
regionalização 

Região e sua territorialidade 

administrativa. 
Distintas regionalizações do 

Brasil. 

Regiões do Espírito Santo. 

As regiões brasileiras e suas 
características socioespaciais. 

 

*(EF07GE02) Analisar a influência dos fluxos 

econômicos e populacionais na formação 
socioeconômica e territorial do Brasil, 

compreendendo os conflitos e as tensões 

históricas e contemporâneas.  

(EF07GE03/ES) Selecionar argumentos que 

reconheçam as territorialidades dos povos 

indígenas originários, das comunidades 
remanescentes de quilombos, de povos das 

florestas e do cerrado, de ribeirinhos e caiçaras, 

entre outros grupos sociais do campo e da 

cidade, como direitos legais dessas 
comunidades, compreendendo as 

características sócio espaciais e identitárias 

desses povos e demais grupos sociais do campo 
e da cidade que possuem territorialidades 

distintas.  

*(EF07GE3A/ES) Conceituar região e seu uso 

no controle territorial.  

*(EF07GE3B/ES) Compreender os diferentes 

processos de regionalização do território 
brasileiro, considerando os critérios de 

delimitação das regiões.  

 

Currículo Interativo Digital 
https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/ 

 

Currículo do Espírito Santo 

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

Canal da SEDU no youtube 

https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-
4uMzAnpC0Bv8ELebQ 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Características da 
população brasileira 

Os habitantes das terras que 

viria ser o Brasil. 

Os espaços dos indígenas. 

*(EF07GE04/ES) Analisar a distribuição 
territorial da população brasileira, considerando 

a diversidade étnico-cultural (indígena, 

africana, europeia e asiática), assim como 

aspectos de renda, sexo, idade e processo de 

https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/
https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ
https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ
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O contato entre europeus e 

indígenas. 
Os povos africanos 

escravizados. 

A transformação demográfica, 

a 
distribuição espacial e os 

indicadores estatísticos da 

população. 

ocupação territorial, nas regiões brasileiras e 

dentro do Espírito Santo.  

 

Produção, circulação e 

consumo de 

Mercadorias 

As fases do capitalismo. 
A influência do capitalismo na 

construção do espaço 

geográfico. 

(EF07GE05/ES) Analisar fatos e situações 

representativas das alterações ocorridas entre o 

período mercantilista e o advento do 

capitalismo, identificando o funcionamento do 
capitalismo e considerando as especificidades 

que marcam cada uma das fases: comercial, 

industrial, financeiro ou monopolista.  

*(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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HABILIDADES CORRELACIONADAS COM A ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS 

8º ANO – 2º TRIMESTRE  

ÁREA DE CONHECIMENTO HABILIDADES DE GEOGRAFIA E HISTÓRIA  

Ciências Humanas 

(EF08GE01) Descrever as rotas de dispersão da população humana pelo planeta e os principais fluxos 

migratórios em diferentes períodos da história, discutindo os fatores históricos e condicionantes físico- 

naturais associados à distribuição da população humana pelos continentes. 

(EF08GE04/ES) Compreender os fluxos de migração na América Latina (movimentos voluntários e 

forçados, assim como fatores e áreas de expulsão e atração) e as principais políticas migratórias da 

região, compreendendo e utilizando os conceitos de estado, nação, território, governo, e país na 

compreensão de conflitos contemporâneos. 

(EF08GE05) Aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país para o entendimento de 

conflitos e tensões na contemporaneidade, com destaque para as situações geopolíticas na América e 

na África e suas múltiplas regionalizações a partir do pós-guerra. 

(EF08GE06/ES) Analisar a atuação das organizações mundiais nos processos de integração cultural 

e econômica nos contextos americano e africano, reconhecendo, em seus lugares de vivência, marcas 

desses processos, identificando e avaliando criticamente o papel das organizações internacionais em 

relação às realidades da América e da África. 

(EF08GE07) Analisar os impactos geoeconômicos, geoestratégicos e geopolíticos da ascensão dos 

Estados Unidos da América no cenário internacional em sua posição de liderança global e na relação 
com a China e o Brasil.  

(EF08GE08/ES) Analisar a situação do Brasil e de outros países da América Latina e da África, assim 

como da potência estadunidense na ordem mundial do pós-guerra, avaliando criticamente os países da 

América Latina e África frente à nova ordem mundial (Globalização). 
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*Habilidade Estruturante 

(EF08GE09) Analisar os padrões econômicos mundiais de produção, distribuição e intercâmbio dos 

produtos agrícolas e industrializados, tendo como referência os Estados Unidos da América e os países 
denominados de Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).  

(EF08GE11/ES) Analisar áreas de conflito e tensões nas regiões de fronteira do continente latino-

americano e o papel de organismos internacionais e regionais de cooperação nesses cenários, 

considerando as migrações latino-americanas, os, os refugiados de países em conflitos ou problemas 
decorrentes da falta de emprego, oportunidades de vida com dignidade e a assistência das organizações 

internacionais nessas regiões. 

(EF08HI03/ES) Analisar os impactos da Revolução Industrial na produção e circulação de povos, 

produtos e culturas, identificando os impactos ocorridos no Brasil e na província do Espírito Santo com 

o advento das Revoluções Burguesas na Europa e, posteriormente, na América. 

(EF08HI06) Aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país para o entendimento de 

conflitos e tensões. 

(EF08HI07) Identificar e contextualizar as especificidades dos diversos processos de independência 

nas Américas, seus aspectos populacionais e suas conformações territoriais. 

(EF08HI13) Analisar o processo de independência em diferentes países latino-americanos e comparar 

as formas de governo neles adotadas. 
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HABILIDADES DO COMPONENTE DE GEOGRAFIA  

8º ANO – 2º TRIMESTRE  

COMPONENTE  HABILIDADES 

GEOGRAFIA  

(EF08GE02) Relacionar fatos e situações representativas da história das famílias do Município em que 

se localiza a escola, considerando a diversidade e os fluxos migratórios da população mundial. 

(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. 

(EF08GE06/ES) Analisar a atuação das organizações mundiais nos processos de integração cultural 

e econômica nos contextos americano e africano, reconhecendo, em seus lugares de vivência, marcas 

desses processos, identificando e avaliando criticamente o papel das organizações internacionais em 

relação às realidades da América e da África. 

(EF08GE09) Analisar os padrões econômicos mundiais de produção, distribuição e intercâmbio dos 

produtos agrícolas e industrializados, tendo como referência os Estados Unidos da América e os países 

denominados de Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). 

(EF08GE10/ES) Distinguir e analisar conflitos e ações dos movimentos sociais brasileiros, no campo 

e na cidade, comparando com outros movimentos sociais existentes nos países latino-americanos, 

conhecendo as ações dos movimentos sociais no Brasil e na América Latina e analisando as pautas das 

reinvindicações por melhores condições de moradia e de trabalho no campo e na cidade. 

(EF08GE11/ES) Analisar áreas de conflito e tensões nas regiões de fronteira do continente latino-

americano e o papel de organismos internacionais e regionais de cooperação nesses cenários, 

considerando as migrações latino-americanas, os, os refugiados de países em conflitos ou problemas 
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HABILIDADES DO COMPONENTE DE GEOGRAFIA  

8º ANO – 2º TRIMESTRE  

COMPONENTE  HABILIDADES 

decorrentes da falta de emprego, oportunidades de vida com dignidade e a assistência das organizações 

internacionais nessas regiões. 

(EF08GE12) Compreender os objetivos e analisar a importância dos organismos de integração do 

território americano (Mercosul, OEA, OEI, Nafta, Unasul, Alba, Comunidade Andina, Aladi, entre 

outros). 
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ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS 

8º ANO 

GEOGRAFIA 

2º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

HABILIDADES ESTRUTURANTES E/OU 
HABILIDADES ESPECÍFICAS 

SUGESTÕES DE OBJETOS DE 
APRENDIZAGEM E VIDEOAULAS 

Distribuição da população 

mundial e deslocamentos 

populacionais. 

(EF08GE01) Descrever as rotas de dispersão da 

população humana pelo planeta e os principais 

fluxos migratórios em diferentes períodos da 
história, discutindo os fatores históricos e 

condicionantes físico-naturais associados à 

distribuição da população humana pelos 

continentes.  

FTD Digital 

https://digital.ftd.com.br/conheca.php 

 
Escola Digital 

https://escoladigital.org.br/ 

 
eduCAPES 

https://educapes.capes.gov.br/ 

 
Sedu Digital 

https://sedudigital.edu.es.gov.br/ 

 

Biblioteca Digital Mundial 
https://www.wdl.org/pt/ 

 

IBGE educa 
https://educa.ibge.gov.br/ 

 

Currículo Interativo Digital 
https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/ 

 

Currículo do Espírito Santo 

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

Diversidade e dinâmica da 

população mundial e local 
(Espírito Santo). 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

(EF08GE02) Relacionar fatos e situações 

representativas da história das famílias do Município 
em que se localiza a escola, considerando a 

diversidade e os fluxos migratórios da população 

mundial.  
*(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.  

*(EF08GE04/ES) Compreender os fluxos de 

migração na América Latina (movimentos 
voluntários e forçados, assim como fatores e áreas 

https://sedudigital.edu.es.gov.br/
https://educa.ibge.gov.br/
https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/
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ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS 

8º ANO 

GEOGRAFIA 

2º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES ESTRUTURANTES E/OU 

HABILIDADES ESPECÍFICAS 

SUGESTÕES DE OBJETOS DE 

APRENDIZAGEM E VIDEOAULAS 

de expulsão e atração) e as principais políticas 
migratórias da região, compreendendo e utilizando 

os conceitos de estado, nação, território, governo, e 

país na compreensão de conflitos contemporâneos.  

 
Canal da SEDU no youtube 

https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-

4uMzAnpC0Bv8ELebQ 
 

 
Corporações e organismos 
internacionais e do Brasil 

na ordem 

econômica e mundial. 
O continente americano, o 

continente 

Africano, ONU, OMC, Otan, 
FMI,  

Banco Mundial, OIT, OCDE, a 

economia estadunidense e 

sua influência planetária, as 
potencialidades e as 

vulnerabilidades 

dos Estados Unidos, BRICs, 
Blocos econômicos. 

*(EF08GE05) Aplicar os conceitos de Estado, 
nação, território, governo e país para o 

entendimento de conflitos e tensões na 

contemporaneidade, com destaque para as 
situações geopolíticas na América e na África e suas 

múltiplas regionalizações a partir do pós-guerra.  

*(EF08GE06/ES) Analisar a atuação das 
organizações mundiais nos processos de integração 

cultural e econômica nos contextos americano e 

africano, reconhecendo, em seus lugares de 

vivência, marcas desses processos, identificando e 
avaliando criticamente o papel das organizações 

internacionais em relação às realidades da América 

e da África.  
*(EF08GE07) Analisar os impactos 

geoeconômicos, geoestratégicos e geopolíticos da 

ascensão dos Estados Unidos da América no cenário 

internacional em sua posição de liderança global e 
na relação com a China e o Brasil.  

*(EF08GE08/ES) Analisar a situação do Brasil e de 

outros países da América Latina e da África, assim 

https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ
https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ
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ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS 

8º ANO 

GEOGRAFIA 

2º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES ESTRUTURANTES E/OU 

HABILIDADES ESPECÍFICAS 

SUGESTÕES DE OBJETOS DE 

APRENDIZAGEM E VIDEOAULAS 

como da potência estadunidense na ordem mundial 
do pós-guerra, avaliando criticamente os países da 

América Latina e África frente à nova ordem mundial 

(Globalização).  
(EF08GE09) Analisar os padrões econômicos 

mundiais de produção, distribuição e intercâmbio 

dos produtos agrícolas e industrializados, tendo 

como referência os Estados Unidos da América e os 
países denominados de Brics (Brasil, Rússia, Índia, 

China e África do Sul).  

(EF08GE10/ES) Distinguir e analisar conflitos e 
ações dos movimentos sociais brasileiros, no campo 

e na cidade, comparando com outros movimentos 

sociais existentes nos países latino-americanos, 

conhecendo as ações dos movimentos sociais no 
Brasil e na América Latina e analisando as pautas 

das reinvindicações por melhores condições de 

moradia e de trabalho no campo e na cidade.  

 (EF08GE11/ES) Analisar áreas de conflito e 

tensões nas regiões de fronteira do continente 

latino-americano e o papel de organismos 
internacionais e regionais de cooperação nesses 

cenários, considerando as migrações latino-

americanas, os, os refugiados de países em conflitos 
ou problemas decorrentes da falta de emprego, 
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ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS 

8º ANO 

GEOGRAFIA 

2º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES ESTRUTURANTES E/OU 

HABILIDADES ESPECÍFICAS 

SUGESTÕES DE OBJETOS DE 

APRENDIZAGEM E VIDEOAULAS 

oportunidades de vida com dignidade e a assistência 

das organizações internacionais nessas regiões.  

*(EF08GE12) Compreender os objetivos e analisar 

a importância dos organismos de integração do 
território americano (Mercosul, OEA, OEI, Nafta, 

Unasul, Alba, Comunidade Andina, Aladi, entre 

outros). 
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HABILIDADES CORRELACIONADAS COM A ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS  

9º ANO – 2º TRIMESTRE  

ÁREA DE CONHECIMENTO HABILIDADES DE GEOGRAFIA E HISTÓRIA  

 

Ciências Humanas 

(EF09GE01/ES) Analisar criticamente de que forma a hegemonia europeia foi exercida em várias 

regiões do planeta, notadamente em situações de conflito, intervenções militares e/ ou influência 
cultural em diferentes tempos e lugares reconhecendo o percurso do continente europeu diante de 

conflitos, guerras e disputas e a sua influência cultural, assim como o seu papel preponderante no 

mundo contemporâneo. 

(EF09GE02/ES) Analisar a atuação das corporações internacionais e das organizações econômicas 

mundiais na vida da população em relação ao consumo, à cultura e à mobilidade compreendendo que 

as organizações internacionais surgiram, em sua maioria, na segunda metade do século XX, e se 
consolidaram como importantes atores no cenário internacional de integração geoeconômica global 

com a missão de estabelecer um ordenamento das relações intranacionais de poder e influência política. 

(EF09GE03) Identificar diferentes manifestações culturais de minorias étnicas como forma de 

compreender a multiplicidade cultural na escala mundial, defendendo o princípio do respeito às 
diferenças.  

(EF09GE04) Relacionar diferenças de paisagens aos modos de viver de diferentes povos na Europa, 

Ásia e Oceania, valorizando identidades e interculturalidades regionais. 

(EF09GE05/ES) Analisar fatos e situações para compreender a integração mundial (econômica, 

política e cultural), comparando as diferentes interpretações: globalização e mundialização avaliando 

os aspectos da Nova Ordem Mundial e suas consequências no mundo. 

(EF08GE06/ES) Analisar a atuação das organizações mundiais nos processos de integração cultural 

e econômica nos contextos americano e africano, reconhecendo, em seus lugares de vivência, marcas 

desses processos, identificando e avaliando criticamente o papel das organizações internacionais em 

relação às realidades da América e da África. 

(EF09GE07) Analisar os componentes físico-naturais da Eurásia e os determinantes histórico 

geográficos de sua divisão em Europa e Ásia. 
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HABILIDADES CORRELACIONADAS COM A ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS  

9º ANO – 2º TRIMESTRE  

ÁREA DE CONHECIMENTO HABILIDADES DE GEOGRAFIA E HISTÓRIA  

(EF09GE09) Analisar características de países e grupos de países europeus, asiáticos e da Oceania em 

seus aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos, e discutir as suas desigualdades sociais 
e econômicas e pressões sobre os seus ambientes físico-naturais. 

(EF08GE11/ES) Analisar áreas de conflito e tensões nas regiões de fronteira do continente latino-

americano e o papel de organismos internacionais e regionais de cooperação nesses cenários, 
considerando as migrações latino-americanas, os, os refugiados de países em conflitos ou problemas 

decorrentes da falta de emprego, oportunidades de vida com dignidade e a assistência das organizações 

internacionais nessas regiões. 

(EF09HI05/ES) Identificar os processos de urbanização e modernização da sociedade brasileira e 

avaliar suas contradições e impactos no país, no estado e na região/comunidade em que vive, 

evidenciando os impactos das ações dos dirigentes políticos nos centros urbanos centrados na ideia de 

progresso, higienização e desenvolvimento no Espírito Santo, percebendo protagonismos nas lutas e 
movimentos sociais. 

(EF09HI10/ES) Identificar e relacionar as dinâmicas do capitalismo e suas crises, os grandes conflitos 

mundiais e os conflitos vivenciados na Europa, verificando a participação do Brasil e do Espírito Santo 

no contexto histórico entre as duas Grandes Guerras. 

(EF09HI11) Identificar as especificidades e os desdobramentos mundiais da Revolução Russa e seu 

significado histórico. 

(EF09HI12/ES) Analisar a crise capitalista de 1929 e os seus desdobramentos em relação à economia 

global, nacional e do Espírito Santo. 

(EF09HI14/ES) Caracterizar e discutir as dinâmicas do colonialismo no continente africano e asiático 

e as lógicas de resistência e de conciliação das populações locais diante das questões internacionais, 

identificando protagonistas históricos (Nelson Mandela, Gandhi, entre outros) que resistiram ao 
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HABILIDADES CORRELACIONADAS COM A ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS  
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imperialismo e percebendo, no tempo presente, a permanência de conflitos e as consequências 

políticas, econômicas, étnicas e culturais do neocolonialismo ou partilha da África e Ásia. 

(EF09HI15/ES) Discutir as motivações que levaram à criação da Organização das Nações Unidas 

(ONU) no contexto do pós-guerra e os propósitos dessa organização, identificando o papel da ONU nos 

dias atuais em relação ao Brasil e ao mundo, sobretudo, no que concernem políticas públicas, economia 

internacional, relações de poder e de trabalho e conflitos bélicos. Compreendendo o posicionamento da 

instituição diante dos fluxos migratórios no pós-guerra e nos dias atuais, com enfoque nas questões 

humanitárias. 

(EF09HI16/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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HABILIDADES DO COMPONENTE DE GEOGRAFIA  

9º ANO – 2° TRIMESTRE  

COMPONENTE  HABILIDADES 

 

Geografia 

(EF08GE08/ES) Analisar a situação do Brasil e de outros países da América Latina e da África, 

assim como da potência estadunidense na ordem mundial do pós-guerra, avaliando criticamente os 

países da América Latina e África frente à nova ordem mundial (Globalização). 

 

 

SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM OU VIDEOAULAS  

9º ANO 

2º TRIMESTRE 

Globalização e seus principais fluxos – parte I 

 https://www.youtube.com/watch?v=Is6wQKQWqTc&list=PL1h5XXlbI6i4SjUzldCDMqTNY_YFevS73&index=10 

 

Globalização e seus principais fluxos – parte II 

https://www.youtube.com/watch?v=U-yZr8hljrs&list=PL1h5XXlbI6i4SjUzldCDMqTNY_YFevS73&index=11 

 

Desenvolvimento humano e os objetivos do milênio - Parte 2. 

https://www.youtube.com/watch?v=jL7uw1OI3K0&list=PL1h5XXlbI6i4SjUzldCDMqTNY_YFevS73&index=14 

 

 

Desenvolvimento humano e os objetivos do milênio - Parte 2. 

https://www.youtube.com/watch?v=qRS2KH4yLog&list=PL1h5XXlbI6i4SjUzldCDMqTNY_YFevS73&index=13 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Is6wQKQWqTc&list=PL1h5XXlbI6i4SjUzldCDMqTNY_YFevS73&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=U-yZr8hljrs&list=PL1h5XXlbI6i4SjUzldCDMqTNY_YFevS73&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=jL7uw1OI3K0&list=PL1h5XXlbI6i4SjUzldCDMqTNY_YFevS73&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=qRS2KH4yLog&list=PL1h5XXlbI6i4SjUzldCDMqTNY_YFevS73&index=13
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ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS 

9º ANO 

GEOGRAFIA 

2º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES ESTRUTURANTES E/OU 

HABILIDADES ESPECÍFICAS 

SUGESTÕES DE OBJETOS DE 

APRENDIZAGEM E VIDEOAULAS 

A hegemonia europeia na 

economia, na política e na 

cultura.  

 

 

 

 

 
 

(EF09GE01/ES) Analisar criticamente de que 

forma a hegemonia europeia foi exercida em várias 

regiões do planeta, notadamente em situações de 
conflito, intervenções militares e/ ou influência 

cultural em diferentes tempos e lugares 

reconhecendo o percurso do continente europeu 
diante de conflitos, guerras e disputas e a sua 

influência cultural, assim como o seu papel 

preponderante no mundo contemporâneo.  
 

FTD Digital 

https://digital.ftd.com.br/conheca.php 
 

Escola Digital 

https://escoladigital.org.br/ 
 

eduCAPES 

https://educapes.capes.gov.br/ 

 
Sedu Digital 

https://sedudigital.edu.es.gov.br/ 

 
Biblioteca Digital Mundial 

https://www.wdl.org/pt/ 

 
IBGE educa 

https://educa.ibge.gov.br/ 

 

Currículo Interativo Digital 
https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/ 

 

Currículo do Espírito Santo 
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/ 

 

Canal da SEDU no youtube 

Corporações e organismos 

internacionais.  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

*(EF09GE02/ES) Analisar a atuação das 
corporações internacionais e das organizações 

econômicas mundiais na vida da população em 

relação ao consumo, à cultura e à mobilidade 
compreendendo que as organizações internacionais 

surgiram, em sua maioria, na segunda metade do 

século XX, e se consolidaram como importantes 

atores no cenário internacional de integração 
geoeconômica global com a missão de estabelecer 

um ordenamento das relações intranacionais de 

poder e influência política.  
 

As manifestações culturais 

na formação populacional.  

 

(EF09GE03) Identificar diferentes manifestações 

culturais de minorias étnicas como forma de 

compreender a multiplicidade cultural na escala 

https://digital.ftd.com.br/conheca.php
https://escoladigital.org.br/
https://educapes.capes.gov.br/
https://sedudigital.edu.es.gov.br/
https://www.wdl.org/pt/
https://educa.ibge.gov.br/
https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/
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 mundial, defendendo o princípio do respeito às 

diferenças.  
(EF09GE04) Relacionar diferenças de paisagens 

aos modos de viver de diferentes povos na Europa, 

Ásia e Oceania, valorizando identidades e 

interculturalidades regionais.  
 

https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-

4uMzAnpC0Bv8ELebQ 
 

 

Integração mundial e suas 

interpretações: 

globalização e 

mundialização.  

 

 
 

*(EF09GE05/ES) Analisar fatos e situações para 

compreender a integração mundial (econômica, 

política e cultural), comparando as diferentes 
interpretações: globalização e mundialização 

avaliando os aspectos da Nova Ordem Mundial e 

suas consequências no mundo.  
 

A divisão do mundo em 

Ocidente e Oriente.  

 

*(EF09GE06) Associar o critério de divisão do 

mundo em Ocidente e Oriente com o sistema 

colonial implantado pelas potências europeias.  
 

Intercâmbios históricos e 
culturais entre Europa, Ásia 

e Oceania Mundo.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

*(EF09GE07) Analisar os componentes físico-

naturais da Eurásia e os determinantes histórico 

geográficos de sua divisão em Europa e Ásia.  
*(EF09GE08) Analisar transformações territoriais, 

considerando o movimento de fronteiras, tensões, 

conflitos e múltiplas regionalidades na Europa, na 
Ásia e na Oceania.  

*(EF09GE09) Analisar características de países e 

grupos de países europeus, asiáticos e da Oceania 

em seus aspectos populacionais, urbanos, políticos 
e econômicos, e discutir as suas desigualdades 

sociais e econômicas e pressões sobre os seus 

ambientes físico-naturais.  
 

https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ
https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ

