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Caro(a) Professor(a), 

Estamos caminhando para a finalização do ano letivo de 2021 e para isso apresentamos as Orientações Curriculares para o terceiro trimestre. 

Tendo em vista que o primeiro trimestre deste ano de 2021 foi destinado a um resgate de conhecimentos e habilidades previstos na 

série/ano anterior, com exceção do 1º Ano do Ensino Fundamental- Anos Iniciais, foram necessárias algumas adequações nos documentos 

referentes ao segundo e terceiro trimestres, para assim assegurar a progressão da aprendizagem respeitando o documento curricular da 

rede estadual (Currículo do Espírito Santo, 2020, no Ensino Fundamental).  

As Orientações Curriculares de 2021 visam organizar as aprendizagens essenciais separados por trimestres, além disso, percebe-se cada 

vez mais a importância de propor o trabalho interdisciplinar/ transdisciplinar nas/entre as áreas de conhecimento. Assim, foi realizado um 

alinhamento com algumas possibilidades de trabalho entre os diferentes componentes e até mesmo entre as diferentes áreas. A Assessoria 

de Apoio Curricular e Educação Ambiental identifica os recursos de mídias digitais como possibilidades de desenvolvimento de novas 

aprendizagens. Assim, essas Orientações apresentam algumas sugestões de Objetos Digitais de Aprendizagem (ODAs), Plataformas, Sites, 

entre outros, afim de auxiliarem no planejamento dos(as) professores(as).  

Haja vista o exposto, o documento se apresenta da seguinte forma:  

Tabela I- Habilidades de Arte correlacionadas com outras áreas de conhecimento: nesta organização as habilidades do 

componente de Arte e dos componentes de outras áreas de conhecimento foram alinhadas, considerando a proximidade das temáticas 

presentes nos componentes, possibilitando uma abordagem comum. Na formatação do texto estão elencadas as habilidades de Arte, 

seus respectivos códigos, seguida das habilidades de outras áreas que com ela se relacionam.    

Tabela II –Habilidades de Arte correlacionadas com a área de Linguagens e suas tecnologias: nesta organização as 

habilidades do componente de Arte foram alinhadas considerando a proximidade com as habilidades da mesma área de conhecimento. 

Na formatação do texto estão elencadas as habilidades de Arte, seus respectivos códigos, seguida das habilidades da mesma área que 
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com ela se relacionam.   O conjunto de habilidades foram separados pelos Campo de Atuação que organizam o currículo de Língua 

Portuguesa.  

Tabela III- Sugestões de objetos digitais de aprendizagem ou videoaulas para desenvolvimento de trabalhos 

interdisciplinares: nesta organização são apresentados ODAs que possibilitam o trabalho com mais de um componente e, algumas 

vezes, até entre diferentes áreas. Aqui, foram relacionados aos ODAs as habilidades de Arte e a indicação dos componentes e/ou 

Temas Integradores dialogam com eles.   

Tabela IV– Habilidades do componente: nesta organização são apresentadas as aprendizagens essenciais que devem ser 

garantidas em cada trimestre. Além de indicar alguns ODAs que podem ser utilizados pelo componente.  

A partir das informações intrínsecas no 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 e 2º trimestre, a escola em conjunto com os (as) professores (as) deverão 

organizar suas propostas para a finalização desse ano letivo, tendo em vista o processo de aprendizagem dos estudantes e a organização 

da instituição.  

 

 

Sucesso e ótimo trabalho! 

 

 

 

 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 
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ORIENTAÇÕES CURRICULARES 2021 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

HABILIDADES CORRELACIONADAS COM OUTRAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 

1º ANO 

ARTE 

3º TRIMESTRE 

ÁREA DE 
CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

 
Linguagens 

 
 

Ciências Humanas 
 
Ciências da Natureza  

 
Matemática  

EF15AR02-01/ES Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais, tais como: o ponto, 
a linha, a cor e outros, presentes nas primeiras manifestações artísticas de diferentes locais. 

 
EF01MA14/ES Identificar e nomear figuras planas (círculo, quadrado, retângulo e triângulo) em 

desenhos apresentados em diferentes disposições ou em contornos de faces de sólidos geométricos a 
objetos familiares do mundo físico e as suas aplicações nas construções, na natureza e na arte. 
 

EF15AR03-01/ES Reconhecer e analisar a influência de distintas matrizes estéticas e culturais 
presentes nas primeiras formas de arte dos diferentes povos brasileiros das culturas locais, regionais e 

nacionais. 
 
EF01GE11 Associar mudanças de vestuário e hábitos alimentares em sua comunidade ao longo do ano, 

decorrentes da variação de temperatura e da umidade no ambiente. 
 

EF15AR05-01/ES Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, coletivo e colaborativo, 
explorando diferentes espaços da escola e da comunidade. 
 

EF01MA22/ES Realizar pesquisa, envolvendo até duas variáveis categóricas de seu interesse e 
universo de até 30 elementos, e organizar dados por meio de representações pessoais, com ou sem uso 

de gráficos, tabelas, desenhos e esquemas para apresentação dos resultados da pesquisa. 
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HABILIDADES CORRELACIONADAS COM OUTRAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 

1º ANO 

ARTE 

3º TRIMESTRE 

ÁREA DE 
CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

EF15AR08-01/ES Experimentar e apreciar formas distintas de manifestações da dança, principalmente 
as danças primitivas de diferentes povos, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de 

simbolizar e o repertório corporal. 
 
EF01HI08/ES  Reconhecer o significado das comemorações e festas escolares, diferenciando-as das 

datas festivas comemoradas no âmbito familiar ou da comunidade, identificando encontros culturais e 
(re) conhecendo a participação familiar nas festas e manifestações próprias de sua comunidade e 

ambiente escolar. 
 
EF15AR10-01/ES Experimentar diferentes formas de orientação no espaço (deslocamentos, planos, 

direções, caminhos etc.) e ritmos de movimento (lento, moderado e rápido) na construção do 
movimento dançado.  

 
EF01GE08 Criar mapas mentais e desenhos com base em itinerários, contos literários, histórias 

inventadas e brincadeiras. 
 
EF15AR12-01/ES Discutir, com respeito e sem preconceito, as experiências pessoais e coletivas em 

dança vivenciadas na escola, como fonte para a construção de vocabulários e repertórios próprios. 
 

EF01CI04 Comparar características físicas entre os colegas, reconhecendo a diversidade e a 
importância da valorização, do acolhimento e do respeito às diferenças. 
 

EF15AR24-01/ES Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções e 
histórias de diferentes matrizes estéticas e culturais. 
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HABILIDADES CORRELACIONADAS COM OUTRAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 

1º ANO 

ARTE 

3º TRIMESTRE 

ÁREA DE 
CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

EF01ER05/ES Identificar e acolher sentimentos, lembranças, memórias e saberes de cada um 
promovendo uma partilha sobre lugares sagrados, símbolos religiosos, organizações religiosas e festas 

religiosas a partir da sua realidade. 

 
EF01ER06 Identificar as diferentes formas pelas quais as pessoas manifestam sentimentos, ideias, 

memórias, gostos e crenças em diferentes espaços. Promover o conhecimento das diferentes 

experiências religiosas circunscritas ao cotidiano dos estudantes. 
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HABILIDADES CORRELACIONADAS COM COMPONENTES DA ÁREA 

1º ANO 

ARTE 

3º TRIMESTRE 

COMPONENTES HABILIDADES 

 

 
Arte 

 
 
 

Educação Física 
 

 
 
 

Língua Portuguesa 
 

Campo de Atuação: TODOS 
 

EF15AR03-01/ES Reconhecer e analisar a influência de distintas matrizes estéticas e culturais 
presentes nas primeiras formas de arte dos diferentes povos brasileiros das culturas locais, regionais e 

nacionais. 
 
EF12LP01/ES Ler palavras novas com precisão na decodificação em textos significativos, como cantigas 

regionais e nacionais, poemas, letra de músicas, textos informativos, entre outros, no caso de palavras 
de uso frequente – ler globalmente, por memorização, adquirindo gradativamente fluência na leitura. 
 

EF12EF02 Explicar, por meio de múltiplas linguagens (corporal, visual, oral e escrita), as brincadeiras e 
os jogos populares do contexto comunitário e regional, reconhecendo e valorizando a importância desses 
jogos e brincadeiras para suas culturas de origem. 
 

Campo de Atuação: VIDA COTIDIANA 
 

EF15AR24-01/ES Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções e 

histórias de diferentes matrizes estéticas e culturais. 
 

EF01LP16 Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, quadras, 
quadrinhas, parlendas, trava-línguas, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando 

a situação comunicativa e o tema/assunto do texto e relacionando sua forma de organização à sua 
finalidade. 
 

EF12EF04/ES Colaborar na proposição e na produção de alternativas para a prática, em outros 
momentos e espaços, de brincadeiras e jogos e demais práticas corporais tematizadas na escola, 
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HABILIDADES CORRELACIONADAS COM COMPONENTES DA ÁREA 

1º ANO 

ARTE 

3º TRIMESTRE 

COMPONENTES HABILIDADES 

produzindo textos (orais, escritos, audiovisuais) para divulgá-las na escola e na comunidade, 

estabelecendo interações com outras disciplinas tanto da mesma área de conhecimento quanto das 
demais, adaptando às possibilidades disponíveis no espaço escolar. 

 
Campo de Atuação: ARTÍSTICO-LITERÁRIO 
 

EF15AR19-01/ES Descobrir teatralidades na vida cotidiana, identificando elementos teatrais (variadas 
entonações de voz, diferentes fisicalidades, diversidade de personagens e narrativas etc.), por meio de 

jogos de improvisação e soluções que estimulem a percepção de elementos do teatro em todos os 
lugares, incluindo na vida cotidiana. 
 

EF12LP18 Apreciar poemas e outros textos versificados, observando rimas, sonoridades, jogos de 
palavras, reconhecendo seu pertencimento ao mundo imaginário e sua dimensão de encantamento, jogo 

e fruição. 
 
EF12LP19 Reconhecer, em textos versificados, rimas, sonoridades, jogos de palavras, palavras, 

expressões, comparações, relacionando-as com sensações e associações. 

 

 

SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM OU VIDEOAULAS PARA DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS 

INTERDISCIPLINARES 

1º ANO 

3º TRIMESTRE 



 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Profissional 

 

 

Por que existem os museus? #Ticolicos|Narrativas do Brasil.  
https://youtu.be/jZmh2eQWU50 
(EF15AR07-01/ES) Arte e História 

 
Os índios, a dança e a música.  

https://legado.educacaoeparticipacao.org.br/oficinas/os-indios-a-danca-e-a-musica/ 
(EF15AR03-01/ES, EF15AR08-01/ES e EF15AR24-01/ES) Arte, Geografia e História  
 

Proposta para o ensino de Dança voltada para a Educação Infantil.  
https://repositorio.unesp.br/handle/11449/137976 

(EF15AR09-01/ES e EF15AR10-01/ES) Arte, Educação física e Ciências.  
 
Ensino da Dança para Crianças.  

https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/430243/2/eBook_Ensino_da_Dan%C3%A7a_para_Crian%C3%A7as_UFBA 
(EF15AR11-01/ES e EF15AR12-01/ES) Arte e Educação física.  

 
Iniciação Teatral –crianças.  
https://novaescola.org.br/conteudo/6284/iniciacao-teatral-criancas 

(EF15AR19-01/ES, EF15AR20-01/ES e EF15AR22) Arte e Língua Portuguesa.  

 

 

https://www.youtube.com/hashtag/ticolicos
https://youtu.be/jZmh2eQWU50
https://legado.educacaoeparticipacao.org.br/oficinas/os-indios-a-danca-e-a-musica/
https://repositorio.unesp.br/handle/11449/137976
https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/430243/2/eBook_Ensino_da_Dan%C3%A7a_para_Crian%C3%A7as_UFBA.pdf
https://novaescola.org.br/conteudo/6284/iniciacao-teatral-criancas
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ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 

1º ANO 

ARTE 

3º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTOS 
HABILIDADES  

SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS 

Artes Visuais 

● Elementos da 
linguagem  

 
 
 

● Matrizes estéticas e 
culturais  

 
 
 

 
● Processos de criação 

 
 
 

 
 

● Sistema de 
linguagem 

 

 

EF15AR02-01/ES Explorar e reconhecer 
elementos constitutivos das artes visuais, 
tais como: o ponto, a linha, a cor e outros, 

presentes nas primeiras manifestações 
artísticas de diferentes locais. 

 
EF15AR03-01/ES Reconhecer e analisar a 
influência de distintas matrizes estéticas e 

culturais presentes nas primeiras formas de 
arte dos diferentes povos brasileiros das 

culturas locais, regionais e nacionais.  
 
EF15AR05-01/ES Experimentar a criação 

em artes visuais de modo individual, 
coletivo e colaborativo, explorando 

diferentes espaços da escola e da 
comunidade. 
 

EF15AR07-01/ES Reconhecer algumas 
categorias do sistema das artes visuais 

pelos locais de produção de objetos 
artísticos, artesanais e profissionais da 

Site com o novo Currículo do Espírito Santo.  

Documentos oficiais e materiais de apoio.  

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

 

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 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/
https://sedu.es.gov.br/escolar/biologia
https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists
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ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 

1º ANO 

ARTE 

3º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTOS 
HABILIDADES  

SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS 

 

 

Dança 

● Contextos e práticas 

 

 

 

 

● Elementos da 

linguagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Processo de criação 

 

 

 

comunidade (museus, galerias, instituições, 
artistas, artesãos, curadores etc.). 

 
EF15AR08-01/ES Experimentar e apreciar 

formas distintas de manifestações da dança, 
principalmente as danças primitivas de 

diferentes povos, cultivando a percepção, o 
imaginário, a capacidade de simbolizar e o 
repertório corporal.  

 
EF15AR09-01/ES Estabelecer relações 

entre as partes do corpo e destas com o 
todo corporal na construção do movimento 
dançado. Experimentar movimentos, junto 

a uma reflexão sobre eles, podendo ampliar 
a consciência em relação às conquistas com 

os novos movimentos, à diferença entre 
estes e os anteriores, à utilização de outras 
partes do corpo, à forma de se expressar e 

à possibilidade de criar movimentos novos 
de dança.  

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 em processos 

de ensino e de aprendizagem. 

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

 

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.  

https://sedudigital.edu.es.gov.br/
https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/vamosaprender/
http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/


 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Profissional 

 

 

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 

1º ANO 

ARTE 

3º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTOS 
HABILIDADES  

SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EF15AR10-01/ES Experimentar diferentes 
formas de orientação no espaço 

(deslocamentos, planos, direções, caminhos 
etc.) e ritmos de movimento (lento, 

moderado e rápido) na construção do 
movimento dançado.  

 
EF15AR11-01/ES Criar e improvisar 
movimentos dançados de modo individual, 

coletivo e colaborativo, considerando os 
aspectos estruturais, dinâmicos e 

expressivos dos elementos constitutivos do 
movimento, com base nos códigos de 
dança. 

 
EF15AR12-01/ES Discutir, com respeito e 

sem preconceito, as experiências pessoais e 
coletivas em dança vivenciadas na escola, 
como fonte para a construção de 

vocabulários e repertórios próprios. 
 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/  
 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/
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ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 

1º ANO 

ARTE 

3º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTOS 
HABILIDADES  

SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS 

Teatro  

 

● Elementos da 

linguagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Processo de criação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EF15AR19-01/ES Descobrir teatralidades 
na vida cotidiana, identificando elementos 

teatrais (variadas entonações de voz, 
diferentes fisicalidades, diversidade de 

personagens e narrativas etc.), por meio de 
jogos de improvisação e soluções que 

estimulem a percepção de elementos do 
teatro em todos os lugares, incluindo na 
vida cotidiana. 

 
EF15AR20-01/ES Experimentar o trabalho 

colaborativo, coletivo e autoral em jogos e 
improvisações teatrais e processos 
narrativos criativos em teatro, explorando 

desde a teatralidade dos gestos e das ações 
do cotidiano até elementos de diferentes 

matrizes estéticas e culturais, observando 
expressões teatrais em outras matrizes 
culturais, ampliando o seu repertório e 

possibilitando novas criações e 
improvisações. 
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ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 

1º ANO 

ARTE 

3º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTOS 
HABILIDADES  

SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS 

 

 

 

 

Artes Integradas  

● Matrizes estéticas e 

culturais 

 

EF15AR22 Experimentar possibilidades 
criativas de movimento e de voz na criação 

de um personagem teatral, discutindo 
estereótipos. 

 
EF15AR24-01/ES Caracterizar e 

experimentar brinquedos, brincadeiras, 
jogos, danças, canções e histórias de 
diferentes matrizes estéticas e culturais. 
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HABILIDADES CORRELACIONADAS COM OUTRAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 

2º ANO 

ARTE 

3º TRIMESTRE 

ÁREA DE 
CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

 
Linguagens 

 
 
Ciências Humanas 

 
Ciências da Natureza 

 
Matemática 

EF15AR02-04/ES Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, 
forma, cor, espaço, movimento etc.), das obras estudadas, de objetos culturais e de imagens do 

cotidiano escolar.  
 
EF02MA15/ES Reconhecer, comparar e nomear figuras planas (círculo, quadrado, retângulo e 

triângulo), por meio de características comuns, em desenhos apresentados em diferentes disposições 
ou em sólidos geométricos a objetos familiares do mundo físico e as suas aplicações nas construções, 

na natureza e na arte. 
 
EF15AR05-02/ES Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, coletivo, colaborativo 

e lúdico, explorando diferentes espaços da escola e da comunidade, revisitando a produção artística 
local para se inspirar e construir soluções estéticas a partir dessas temáticas. 

 
EF02MA23/ES Realizar pesquisa em universo de até 30 elementos, escolhendo até três variáveis 
categóricas de seu interesse, organizando os dados coletados em listas, tabelas e gráficos de colunas 

simples com apoio de malhas quadriculadas.  
 

EF15AR10-02/ES Experimentar diferentes formas de orientação no espaço (deslocamentos, planos, 
direções, caminhos etc.) e ritmos de movimento (lento, moderado e rápido) na construção do 
movimento dançado. 

 
EF02GE08/ES Identificar e elaborar diferentes formas de representação (desenhos, mapas mentais, 

maquetes) para representar componentes da paisagem dos lugares de vivência, por meio da 
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HABILIDADES CORRELACIONADAS COM OUTRAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 

2º ANO 

ARTE 

3º TRIMESTRE 

ÁREA DE 
CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

observação dos elementos que compõem a paisagem nos lugares de entorno de sua moradia e da 
escola, exercitando a lateralidade, a orientação e a localização. 

 
EF02CI07/ES Identificar, registrar e descrever (em diferentes linguagens e mídias) as posições do 
sol no céu, utilizando como referência a sombra projetada pelos objetos ao longo do dia e 

correlacionando-as a diferentes referenciais, tais como a marcação do tempo e a paisagem local 
(horizonte, edifícios, o próprio corpo etc.). 

 
EF15AR02-04/ES Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, 
forma, cor, espaço, movimento etc.), das obras estudadas, de objetos culturais e de imagens do 

cotidiano escolar.  
 
EF02ER05/ES   Identificar,  distinguir   e respeitar símbolos   religiosos   de distintas  manifestações 
tradições e instituições religiosas 
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HABILIDADES CORRELACIONADAS COM COMPONENTES DA ÁREA 

2º ANO 

ARTE 

3º TRIMESTRE 

COMPONENTES HABILIDADES 

 

 
Arte 

 
 
Educação Física 

 
 

Língua Portuguesa 
 

Campo de Atuação: TODOS 

 
EF15AR20-02/ES Experimentar o trabalho colaborativo, coletivo, lúdico e autoral em jogos, 

improvisações teatrais e processos narrativos criativos, em teatro, explorando desde a teatralidade dos 
gestos e das ações do cotidiano, até elementos de diferentes matrizes estéticas e culturais. Ademais, 
observar expressões teatrais em outras matrizes culturais, ampliando o seu repertório para novas 

criações e improvisações. 
 

EF15AR22-02/ES Experimentar possibilidades criativas que levem a diferentes formas de expressão 
(entonação e timbre de voz e movimentos corporais expressivos) que caracterizem diferentes 
personagens, levantando a discussão sobre o respeito às diferenças e à diversidade de pessoas e 

situações, discutindo estereótipos. 
 

EF15LP08/ES Utilizar software, com a ajuda do professor, inclusive programas de edição de texto, 
para editar e publicar os textos produzidos, explorando os recursos multissemióticos disponíveis. 
 

EF02LP08 Segmentar corretamente as palavras ao escrever frases e textos (translineação). 
 

EF15LP13 Identificar finalidades da interação oral em diferentes contextos comunicativos (solicitar 
informações, apresentar opiniões, informar, relatar experiências etc.). 
 

EF12EF10 Descrever, por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral, escrita e audiovisual), as 
características dos elementos básicos da ginástica e da ginástica geral, identificando a presença desses 

elementos em distintas práticas corporais. 
 
Campo de Atuação: VIDA COTIDIANA 
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HABILIDADES CORRELACIONADAS COM COMPONENTES DA ÁREA 

2º ANO 

ARTE 

3º TRIMESTRE 

COMPONENTES HABILIDADES 

 

EF15AR19-02/ES Descobrir teatralidades na vida cotidiana e nas peças teatrais locais, identificando 
elementos teatrais (variadas entonações de voz, diferentes fisicalidades, diversidade de personagens e 

narrativas etc.), percebendo os elementos do teatro em todos os lugares, envolvendo: as expressões 
de diferentes emoções, a caracterização de personagens, a influência do espaço na construção da 
situação narrada e a história que se quer contar. 

 
EF12LP05 Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, 

(re)contagens de histórias, poemas e outros textos versificados (letras de canção, quadrinhas, cordel), 
poemas visuais, tiras e histórias em quadrinhos, dentre outros gêneros do campo artístico-literário, 
considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto. 

 
EF12EF04/ES Colaborar na proposição e na produção de alternativas para a prática, em outros 

momentos e espaços, de brincadeiras e jogos e demais práticas corporais tematizadas na escola, 
produzindo textos (orais, escritos, audiovisuais) para divulgá-las na escola e na comunidade, 
estabelecendo interações com outras disciplinas tanto da mesma área de conhecimento quanto das 

demais, adaptando às possibilidades disponíveis no espaço escolar.  
 

EF15AR17-02/ES Experimentar improvisações, composições e sonorização de histórias presentes no 
imaginário popular, entre outros, utilizando vozes, sons corporais e/ou instrumentos musicais 
convencionais ou não convencionais, de modo individual, coletivo e colaborativo. 

 
EF12LP07/ES Identificar e (re)produzir, em cantigas, quadras, quadrinhas, parlendas, trava-línguas 

e canções, rimas, aliterações, assonâncias, o ritmo de fala relacionado ao ritmo e à melodia das músicas 
e seus efeitos de sentido. 
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HABILIDADES CORRELACIONADAS COM COMPONENTES DA ÁREA 

2º ANO 

ARTE 

3º TRIMESTRE 

COMPONENTES HABILIDADES 

Campo de Atuação: ARTÍSTICO-LITERÁRIO 

 
EF15AR20-02/ES Experimentar o trabalho colaborativo, coletivo, lúdico e autoral em jogos, 

improvisações teatrais e processos narrativos criativos, em teatro, explorando desde a teatralidade dos 
gestos e das ações do cotidiano, até elementos de diferentes matrizes estéticas e culturais. Ademais, 
observar expressões teatrais em outras matrizes culturais, ampliando o seu repertório para novas 

criações e improvisações. 
 

EF02LP28 Reconhecer o conflito gerador de uma narrativa ficcional e sua resolução, além de palavras, 
expressões e frases que caracterizam personagens e ambientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Profissional 

 

 

SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM OU VIDEOAULAS PARA DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS 

INTERDISCIPLINARES 

3º ANO 

3º TRIMESTRE 

Ensino da Dança para Crianças 
https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/430243/2/eBook_Ensino_da_Dan%C3%A7a_para_Crian%C3%A7as_UFBA 

(EF15AR09-02/ES e EF15AR10-02/ES) Arte e Educação física.  
 

Jogos Musicais- IC para crianças: Música com Mairah Rocha | aula 12.  
https://youtu.be/DFNty41AvoE 
(EF15AR14-02/ES, EF15AR16-02/ES e EF15AR17-02/ES) Arte e tema integrador: Educação para o trânsito.  

 
Iniciação Teatral -crianças 

https://novaescola.org.br/conteudo/6284/iniciacao-teatral-criancas 
(EF15AR19-02/ES, EF15AR20-02/ES, EF15AR21 e EF15AR22-02) Arte e Língua Portuguesa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/430243/2/eBook_Ensino_da_Dan%C3%A7a_para_Crian%C3%A7as_UFBA.pdf
https://youtu.be/DFNty41AvoE
https://novaescola.org.br/conteudo/6284/iniciacao-teatral-criancas
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ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 

2º ANO 

ARTE 

3º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES 
SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS 

Artes Visuais  
 Elementos da 

linguagem 
 
 

 
 Processos de 

criação 
 
 

 
 

 
 

Dança 
● Elementos da 

linguagem  

 
 

 
 
 

 
 

 

EF15AR02-04/ES Explorar e reconhecer 
elementos constitutivos das artes visuais 

(ponto, linha, forma, cor, espaço, movimento 
etc.), das obras estudadas, de objetos culturais 
e de imagens do cotidiano escolar.  

 
EF15AR05-02/ES Experimentar a criação em 

artes visuais de modo individual, coletivo, 
colaborativo e lúdico, explorando diferentes 
espaços da escola e da comunidade, revisitando 

a produção artística local para se inspirar e 
construir soluções estéticas a partir dessas 

temáticas. 
 

EF15AR09-02/ES Estabelecer relações entre 
as partes do corpo e destas com o todo corporal, 
na construção do movimento dançado. 

 
EF15AR10-02/ES Experimentar diferentes 

formas de orientação no espaço 
(deslocamentos, planos, direções, caminhos 
etc.) e ritmos de movimento (lento, moderado e 

rápido) na construção do movimento dançado. 
 

Site com o novo Currículo do Espírito Santo.  

Documentos oficiais e materiais de apoio.  

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

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://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/
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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ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 

2º ANO 

ARTE 

3º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES 
SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS 

Música 
● Elementos da 

linguagem 
 
 

 
 

 
● Notação e 

registro 

musical 
 

 
 

 
 
 

 
● Processos de 

criação 
 
 

 
 

 

EF15AR14-02/ES Perceber e explorar os 
elementos constitutivos da música (altura, 

intensidade, timbre, melodia, ritmo etc.), por 
meio de jogos, brincadeiras, canções e práticas 
diversas de composição/criação baseadas em 

elementos da cultura local, execução e 
apreciação musical. 

 
EF15AR16-02/ES Explorar diferentes formas 
de registro musical não convencional 

(representação gráfica de sons, partituras 
criativas, elementos visuais, desenhos, 

onomatopeias, jogos mnemônicos, etc.), bem 
como procedimentos e técnicas de registro em 

áudio e audiovisual, e reconhecer a notação 
musical convencional. 
 

 
EF15AR17-02/ES Experimentar 

improvisações, composições e sonorização de 
histórias presentes no imaginário popular, entre 
outros, utilizando vozes, sons corporais e/ou 

instrumentos musicais convencionais ou não 
convencionais, de modo individual, coletivo e 

colaborativo. 

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/  

 

 

http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/vamosaprender/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/
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ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 

2º ANO 

ARTE 

3º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES 
SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS 

Teatro  
● Elementos da 

linguagem 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
● Processos de 

criação 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

EF15AR19-02/ES Descobrir teatralidades na 
vida cotidiana e nas peças teatrais locais, 

identificando elementos teatrais (variadas 
entonações de voz, diferentes fisicalidades, 
diversidade de personagens e narrativas etc.), 

percebendo os elementos do teatro em todos os 
lugares, envolvendo: as expressões de 

diferentes emoções, a caracterização de 
personagens, a influência do espaço na 
construção da situação narrada e a história que 

se quer contar. 
 

EF15AR20-02/ES Experimentar o trabalho 
colaborativo, coletivo, lúdico e autoral em jogos, 

improvisações teatrais e processos narrativos 
criativos, em teatro, explorando desde a 
teatralidade dos gestos e das ações do 

cotidiano, até elementos de diferentes matrizes 
estéticas e culturais. Ademais, observar 

expressões teatrais em outras matrizes 
culturais, ampliando o seu repertório para novas 
criações e improvisações. 

 
EF15AR21 Exercitar a imitação e o faz de 

conta, ressignificando objetos e fatos e 
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ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 

2º ANO 

ARTE 

3º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES 
SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Artes Integradas  

● Processo de 

criação 

experimentando-se no lugar do outro, ao 
compor e encenar acontecimentos cênicos, por 

meio de músicas, imagens, textos ou outros 
pontos de partida, de forma intencional e 
reflexiva. 

 
EF15AR22-02/ES Experimentar possibilidades 

criativas que levem a diferentes formas de 
expressão (entonação e timbre de voz e 
movimentos corporais expressivos) que 

caracterizem diferentes personagens, 
levantando a discussão sobre o respeito às 

diferenças e à diversidade de pessoas e 
situações, discutindo estereótipos. 

 
EF15AR23-02/ES Reconhecer e experimentar, 
em projetos temáticos, as relações processuais 

entre diversas linguagens artísticas da cultura 
local. 
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HABILIDADES CORRELACIONADAS COM OUTRAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 

3º ANO 

ARTE 

3º TRIMESTRE 

ÁREA DE 
CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

 
Linguagens 

 
 
Ciências Humanas  

 
 

Matemática 
 
 

 

EF15AR02-03/ES Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, 
forma, cor, espaço, movimento etc.), identificando-os e percebendo-os nas manifestações artísticas 

visuais estudadas como elementos que caracterizam visualmente essas obras. 
 
EF03MA15/ES Classificar e comparar figuras planas (triângulo, quadrado, retângulo, trapézio e 

paralelogramo) em relação a seus lados (quantidade, posições relativas e comprimento) e vértices, 
utilizando quebra-cabeças, mosaicos ou situações-problemas que possibilitem os processos de 

investigar, descrever, representar, argumentar e justificar que marquem aspectos relevantes ao 
pensamento geométrico. 
 

EF03MA16/ES Reconhecer figuras congruentes, usando sobreposição e desenhos em malhas 
quadriculadas ou triangulares, incluindo o uso de tecnologias digitais, de forma intuitiva para a 

compreensão do significado e da definição de congruência de figuras. 
 

EF15AR05-03/ES Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, coletivo e 
colaborativo, explorando diferentes espaços da escola e da comunidade. 
 

EF03MA28/ES Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas em um universo de até 50 
elementos, organizar os dados coletados utilizando listas, tabelas simples ou de dupla entrada e 

representá-los em gráficos de colunas simples, com e sem uso de tecnologias digitais, oportunizando 
um trabalho interdisciplinar com as habilidades (EF03LP26), (EF35LP17), da Língua Portuguesa; 
(EF03HI02) e (EF03HI03), da História, associadas à realização de pesquisas. 

 
EF15AR25-03/ES Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, em especial o 

patrimônio arquitetônico modernista brasileiro, a dança popular brasileira, a música popular 
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HABILIDADES CORRELACIONADAS COM OUTRAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 

3º ANO 

ARTE 

3º TRIMESTRE 

ÁREA DE 
CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

brasileira, o cinema brasileiro e as encenações típicas do teatro brasileiro, incluindo-se suas matrizes 
indígenas, africanas e europeias, favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos às 

diferentes linguagens artísticas.  
 
EF03HI09/ES  Mapear os espaços públicos e suas formas de ocupação no lugar em que vivemos 

(ruas, praças, escolas, hospitais, prédios da Prefeitura e da Câmara de Vereadores etc.) e identificar 
suas funções. 

 
EF15AR25-03/ES Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, em especial o 

patrimônio arquitetônico modernista brasileiro, a dança popular brasileira, a música popular 

brasileira, o cinema brasileiro e as encenações típicas do teatro brasileiro, incluindo-se suas matrizes 

indígenas, africanas e europeias, favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos às 

diferentes linguagens artísticas.  

 

EF03ER05 Reconhecer as indumentárias (roupas, acessórios, símbolos, pinturas corporais) 

utilizadas em diferentes manifestações e tradições religiosas. 

 
EF03ER06 Caracterizar as indumentárias como elementos integrantes das identidades religiosas.  

 

 

 
 

 



 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Profissional 

 

 

HABILIDADES CORRELACIONADAS COM COMPONENTES DA ÁREA 

3º ANO 

ARTE 

3º TRIMESTRE 

COMPONENTES HABILIDADES 

 

Arte 
 

Educação Física 
 
Língua Portuguesa 

 

Campo de Atuação: TODOS 
 
EF15AR09 Estabelecer relações entre as partes do corpo e destas com o todo corporal, na 

construção do movimento dançado. 
 
EF35LP09 Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos, segundo as  
 
EF15LP12 Atribuir significado a aspectos não linguísticos (paralinguísticos) observados na fala, 

como direção do olhar, riso, gestos, movimentos da cabeça (de concordância ou discordância), 
expressão corporal, tom de voz. 
 

EF35EF12 Identificar situações de injustiça e preconceito geradas e/ou presentes no contexto das 
danças e demais práticas corporais e discutir alternativas para superá-las. 
 
Campo de Atuação: PRÁTICAS DE ESTUDOS E PESQUISAS 
 
EF15AR08-03/ES Experimentar e apreciar criticamente as formas distintas de manifestações da 
dança popular brasileira, presentes em diferentes contextos, cultivando a percepção, o imaginário, 

a capacidade de simbolizar e o repertório corporal.  
 

EF15AR25-03/ES Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, em especial o 
patrimônio arquitetônico modernista brasileiro, a dança popular brasileira, a música popular 
brasileira, o cinema brasileiro e as encenações típicas do teatro brasileiro, incluindo-se suas 

matrizes indígenas, africanas e europeias, favorecendo a construção de vocabulário e repertório 
relativos às diferentes linguagens artísticas. 

 



 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Profissional 

 

 

HABILIDADES CORRELACIONADAS COM COMPONENTES DA ÁREA 

3º ANO 

ARTE 

3º TRIMESTRE 

COMPONENTES HABILIDADES 

EF35LP18 Escutar, com atenção, apresentações de trabalhos realizadas por colegas, formulando 

perguntas pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos sempre que necessário. 
 

EF35EF15 Identificar as características das lutas do contexto comunitário e regional e lutas de 
matriz indígena e africana, reconhecendo as diferenças entre lutas e brigas e entre lutas e as demais 
práticas corporais. 
 
Campo de Atuação: ARTÍSTICO-LITERÁRIO 

 
EF15AR14-03/ES Perceber e explorar os elementos constitutivos da música (altura, intensidade, 
timbre, melodia, ritmo etc.), por meio de jogos, brincadeiras, canções e práticas diversas de 

composição/criação, valendo-se de elementos e formas presentes na música popular brasileira, 
execução e apreciação musical. 

 
EF15AR16 Explorar diferentes formas de registro musical não convencional (representação gráfica 
de sons, partituras criativas etc.), bem como procedimentos e técnicas de registro em áudio e 

audiovisual, e reconhecer a notação musical convencional. 
 

EF35LP23 Apreciar poemas e outros textos versificados, observando rimas, aliterações e diferentes 
modos de divisão dos versos, estrofes e refrãos e seu efeito de sentido. 
 

EF35LP27 Ler e compreender, com certa autonomia, textos em versos, explorando rimas, sons e 
jogos de palavras, imagens poéticas (sentidos figurados) e recursos visuais e sonoros. 
 



 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Profissional 

 

 

HABILIDADES CORRELACIONADAS COM COMPONENTES DA ÁREA 

3º ANO 

ARTE 

3º TRIMESTRE 

COMPONENTES HABILIDADES 

EF35EF10/ES Comparar e identificar os elementos constitutivos comuns e diferentes (ritmo, 

espaço, gestos) em danças populares do Brasil e do mundo e danças de matriz indígena, africana 
e europeia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Profissional 

 

 

SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM OU VIDEOAULAS PARA DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS 

INTERDISCIPLINARES 

3º ANO 

3º TRIMESTRE 

Ensino da Dança para Crianças 
https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/430243/2/eBook_Ensino_da_Dan%C3%A7a_para_Crian%C3%A7as_UFBA 

(EF15AR09, EF15AR10-03/ES, EF15AR11-03/ES e EF15AR12-03/ES) Arte e Educação física.  
 

Jogos Musicais- IC para crianças: Música com Mairah Rocha | aula 12.  
https://youtu.be/DFNty41AvoE 
(EF15AR14-03/es, EF15AR16 e EF15AR17-03/ES) Arte e tema integrador: Educação para o trânsito.  

 
Iniciação Teatral -crianças 

https://novaescola.org.br/conteudo/6284/iniciacao-teatral-criancas 
(EF15AR19-02/ES, EF15AR20-02/ES, EF15AR21 e EF15AR22-02) Arte e Língua Portuguesa.  
 

Cultura Brasileira 
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/19/11/31/07/3730/cultura-brasileira-3/programa-mais-aprender/ensino-

fundamental-1-temas-integradores/por-modalidade/geografia/curriculo/ 
(EF15AR24-03/ES e EF15AR24-03/ES) Arte, Geografia, Educação Física, temas integradores: Educação das Relações Étnico- raciais 
e Ensino de História e Cultura Afro- Brasileira, Africana e Indígena, Diversidade Cultural e Educação Patrimonial e Competências 

Socioemocionais.  
 

Arte e Tecnologia - Ocupação Abraham Palatnik (2009) - Parte 1 
https://youtu.be/_OZDy5uT9tU 
(EF15AR26-03/ES) Arte e Ciências.  

  

https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/430243/2/eBook_Ensino_da_Dan%C3%A7a_para_Crian%C3%A7as_UFBA.pdf
https://youtu.be/DFNty41AvoE
https://novaescola.org.br/conteudo/6284/iniciacao-teatral-criancas
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/19/11/31/07/3730/cultura-brasileira-3/programa-mais-aprender/ensino-fundamental-1-temas-integradores/por-modalidade/geografia/curriculo/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/19/11/31/07/3730/cultura-brasileira-3/programa-mais-aprender/ensino-fundamental-1-temas-integradores/por-modalidade/geografia/curriculo/
https://youtu.be/_OZDy5uT9tU


 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Profissional 

 

 

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 

3º ANO 

ARTE 

3º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES  
SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS 

Artes Visuais  

 Elementos da 

linguagem 

 

 

 

 

 

 

 Processo de 

criação 

 

 

 

 

Dança 

● Contextos e 

práticas 

 

 

 

 

 

 

 

EF15AR02-03/ES Explorar e reconhecer 

elementos constitutivos das artes visuais 

(ponto, linha, forma, cor, espaço, movimento 

etc.), identificando-os e percebendo-os nas 

manifestações artísticas visuais estudadas 

como elementos que caracterizam 

visualmente essas obras. 

 

EF15AR05-03/ES Experimentar a criação 

em artes visuais de modo individual, coletivo 

e colaborativo, explorando diferentes espaços 

da escola e da comunidade. 

 

 

EF15AR08-03/ES Experimentar e apreciar 

criticamente as formas distintas de 

manifestações da dança popular brasileira, 

presentes em diferentes contextos, 

cultivando a percepção, o imaginário, a 

capacidade de simbolizar e o repertório 

corporal.  

Site com o novo Currículo do Espírito Santo.  

Documentos oficiais e materiais de apoio.  

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

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

 

 

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 

3º ANO 

ARTE 

3º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES  
SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS 

● Elementos da 

linguagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Processo de 

criação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EF15AR09 Estabelecer relações entre as 

partes do corpo e destas com o todo corporal, 

na construção do movimento dançado. 

 

EF15AR10-03/ES Experimentar diferentes 

formas de orientação no espaço 

(deslocamentos, planos, direções, caminhos 

etc.) e ritmos de movimento (lento, 

moderado e rápido) na construção do 

movimento dançado.  

 

EF15AR11-03/ES Criar e improvisar 

movimentos dançados, de modo individual, 

coletivo e colaborativo, considerando os 

aspectos estruturais, dinâmicos e expressivos 

dos elementos constitutivos do movimento, 

com base nos códigos de dança. Ademais, 

ampliar o repertório corporal nos processos 

criativos e de improvisação, não repetindo 

movimentos pré-estabelecidos por 

coreografias prontas. 

 

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/vamosaprender

/ 

 

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/  

 

 

http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/vamosaprender/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/vamosaprender/
http://portaldoprofessor.mec.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 Profissional 

 

 

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 

3º ANO 

ARTE 

3º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES  
SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS 

 

 

 

Música 

● Elementos da 

linguagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Notação e 

registro musical 

 

 

 

 

 

 

 

EF15AR12-03/ES Discutir, com respeito e 

sem preconceito, as experiências pessoais e 

coletivas em dança vivenciadas na escola, 

como fonte para a construção de vocabulários 

e repertórios próprios. 

 

EF15AR14-03/ES Perceber e explorar os 

elementos constitutivos da música (altura, 

intensidade, timbre, melodia, ritmo etc.), por 

meio de jogos, brincadeiras, canções e 

práticas diversas de composição/criação, 

valendo-se de elementos e formas presentes 

na música popular brasileira, execução e 

apreciação musical. 

 

EF15AR16 Explorar diferentes formas de 

registro musical não convencional 

(representação gráfica de sons, partituras 

criativas etc.), bem como procedimentos e 

técnicas de registro em áudio e audiovisual, e 

reconhecer a notação musical convencional. 

 



 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Profissional 

 

 

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 

3º ANO 

ARTE 

3º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES  
SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS 

● Processo de 

criação 

 

 

 

 

 

 

 

Artes Integradas 

 

● Matrizes 

estéticas 

culturais 

 

 

● Patrimônio 

cultural 

 

 

 

 

 

 

 

EF15AR17-03/ES Experimentar 

improvisações, composições e sonorização de 

histórias presentes na tradição oral brasileira, 

entre outros, utilizando vozes, sons corporais 

e/ou instrumentos musicais convencionais ou 

não convencionais, de modo individual, 

coletivo e colaborativo.  

 

EF15AR24-03/ES Caracterizar e 

experimentar brinquedos, brincadeiras, 

jogos, danças, canções e histórias de 

diferentes matrizes estéticas e culturais que 

compõem a identidade brasileira.  

 

EF15AR25-03/ES Conhecer e valorizar o 

patrimônio cultural, material e imaterial, em 

especial o patrimônio arquitetônico 

modernista brasileiro, a dança popular 

brasileira, a música popular brasileira, o 

cinema brasileiro e as encenações típicas do 

teatro brasileiro, incluindo-se suas matrizes 

indígenas, africanas e europeias, favorecendo 



 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Profissional 

 

 

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 

3º ANO 

ARTE 

3º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES  
SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS 

 

 

 

 

● Arte e 

tecnologia 

a construção de vocabulário e repertório 

relativos às diferentes linguagens artísticas.  

 

EF15AR26-03/ES Explorar diferentes 

tecnologias e recursos digitais (multimeios, 

animações, jogos eletrônicos, gravações em 

áudio e vídeo, fotografia, softwares etc.) nos 

processos de criação artística, envolvendo os 

conhecimentos acerca de arte já adquiridos. 

 

  



 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Profissional 

 

 

HABILIDADES CORRELACIONADAS COM OUTRAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 

4º ANO 

ARTE 

3º TRIMESTRE 

ÁREA DE 
CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

 
Linguagens 

 
Matemática 
 

Ciências Humanas 

EF15AR05-04/ES Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, coletivo e colaborativo, 
explorando diferentes espaços da escola e da comunidade, incluindo a produção de cordéis, 

xilogravuras, ilustrações, pinturas, mosaicos, cerâmica, esculturas, instalações, fotografia, entre 
outros. 
 

EF04MA08/ES Resolver, com o suporte de imagem e/ou material manipulável, problemas simples de 
contagem, como a determinação do número de agrupamentos possíveis ao se combinar cada elemento 

de uma coleção com todos os elementos de outra, utilizando estratégias e formas de registro pessoais, 
conectando as diferentes áreas temáticas da Matemática e possibilitando diferentes estratégias que 
devem ser valorizadas, analisadas, discutidas e validadas em sala para explorar problemas de 

contagem. 
 

EF15AR08-04/ES Experimentar e apreciar formas distintas de manifestações da dança, enfatizando 
as danças tradicionais (congo, samba, reggae, forró, bumba meu boi, jongo, caxambu, danças alemãs, 

danças italianas, danças indígenas, entre outras) e as danças contemporâneas presentes no estado do 
Espírito Santo, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório corporal. 
 

EF15AR13-04/ES Identificar e apreciar criticamente diversas formas e gêneros de expressão musical 
presentes na cultura capixaba – tais como congo, boi pintadinho, bate-flechas, ticumbí, jongo, folia de 

reis, caxambu, música indígena, quilombola, pomerana, italiana, alemã, etc –, em consonância com 
outros gêneros musicais da cultura brasileira e internacional, como: forró, samba, chorinho, funk, 
música sertaneja/caipira, reggae, hip-hop, rock, jazz, blues, gospel, etc, com o intuito de perceber as 

influências das matrizes estéticas e culturais que compõem a música capixaba. Ademais, reconhecer e 
analisar os usos e as funções da música em diversos contextos de circulação, em especial, aqueles da 

vida cotidiana.  



 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Profissional 

 

 

HABILIDADES CORRELACIONADAS COM OUTRAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 

4º ANO 

ARTE 

3º TRIMESTRE 

ÁREA DE 
CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

 

EF04HI10/ES Analisar diferentes fluxos populacionais e suas contribuições para a formação da 

sociedade americana, brasileira e capixaba.  

 

EF15AR24-04/ES Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções e 

histórias de diferentes matrizes estéticas e culturais que compõem a matriz estética e cultural do estado 

do Espírito Santo.  

 

EF15AR25-04/ES Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas 

diversas, em especial do Espírito Santo, incluindo-se suas matrizes indígenas, africanas e europeias, 

de diferentes épocas, favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos às diferentes 

linguagens artísticas. 

EF04GE06 Identificar e descrever territórios étnico-culturais existentes no Brasil, tais como terras indígenas e 

de comunidades remanescentes de quilombos, reconhecendo a legitimidade da demarcação desses territórios. 

EF15AR25-04/ES Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas 

diversas, em especial do Espírito Santo, incluindo-se suas matrizes indígenas, africanas e europeias, 

de diferentes épocas, favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos às diferentes 

linguagens artísticas.  

 

EF04ER07 Reconhecer e respeitar as ideias de divindades de diferentes manifestações e tradições 

religiosas. 



 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Profissional 

 

 

 

HABILIDADES CORRELACIONADAS COM COMPONENTES DA ÁREA 

4º ANO 

ARTE 

3º TRIMESTRE 

COMPONENTES HABILIDADES 

Arte 
 

 
Educação Física 
 

 
 

Língua Portuguesa 
 

EF15AR13-04/ES Identificar e apreciar criticamente diversas formas e gêneros de expressão musical 
presentes na cultura capixaba – tais como congo, boi pintadinho, bate-flechas, ticumbí, jongo, folia de 

reis, caxambu, música indígena, quilombola, pomerana, italiana, alemã, etc –, em consonância com 
outros gêneros musicais da cultura brasileira e internacional, como: forró, samba, chorinho, funk, 
música sertaneja/caipira, reggae, hip-hop, rock, jazz, blues, gospel, etc, com o intuito de perceber as 

influências das matrizes estéticas e culturais que compõem a música capixaba. Ademais, reconhecer e 
analisar os usos e as funções da música em diversos contextos de circulação, em especial, aqueles da 

vida cotidiana. 

EF35LP10 Identificar gêneros do discurso oral, utilizados em diferentes situações e contextos 
comunicativos, e suas características linguístico-expressivas e composicionais (conversação 

espontânea, conversação telefônica, entrevistas pessoais, entrevistas no rádio ou na TV, debate, 
noticiário de rádio e TV, narração de jogos esportivos no rádio e TV, aula, debate etc.). 
 

EF35LP11/ES Ouvir gravações, canções, textos falados em diferentes variedades linguísticas, 
identificando características regionais, urbanas e rurais da fala e respeitando as diversas variedades 
linguísticas como características do uso da língua por diferentes grupos regionais ou diferentes culturas 

locais, rejeitando preconceitos linguísticos. 
 

EF35EF12 Identificar situações de injustiça e preconceito geradas e/ou presentes no contexto das 
danças e demais práticas corporais e discutir alternativas para superá-las. 
 

Campo de Atuação: ARTÍSTICO-LITERÁRIO 
 

 



 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Profissional 

 

 

HABILIDADES CORRELACIONADAS COM COMPONENTES DA ÁREA 

4º ANO 

ARTE 

3º TRIMESTRE 

COMPONENTES HABILIDADES 

EF15AR08-04/ES Experimentar e apreciar formas distintas de manifestações da dança, enfatizando 

as danças tradicionais (congo, samba, reggae, forró, bumba meu boi, jongo, caxambu, danças alemãs, 
danças italianas, danças indígenas, entre outras) e as danças contemporâneas presentes no estado do 

Espírito Santo, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório corporal. 
  
EF15LP15 Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginário e apresentam uma 

dimensão lúdica, de encantamento, valorizando-os, em sua diversidade cultural, como patrimônio 
artístico da humanidade. 
 

EF35EF10/ES Comparar e identificar os elementos constitutivos comuns e diferentes (ritmo, espaço, 
gestos) em danças populares do Brasil e do mundo e danças de matriz indígena, africana e europeia. 
 

EF15AR14-04/ES Perceber e explorar os elementos constitutivos da música (altura, intensidade, 

timbre, melodia, ritmo etc.), por meio de jogos, brincadeiras, canções e práticas diversas de 

composição/criação, execução e apreciação musical, investigando os elementos que integram as 

músicas produzidas no território estadual.  

 

EF15AR15-04/ES Explorar fontes sonoras diversas, como as existentes no próprio corpo (palmas, 

voz, percussão corporal), na natureza e em objetos cotidianos, reconhecendo os elementos 

constitutivos da música e as características de instrumentos musicais variados, principalmente aqueles 

presentes em manifestações culturais tipicamente capixabas, como casaca, tambor de congo, 

concertina, etc.  

 



 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Profissional 

 

 

HABILIDADES CORRELACIONADAS COM COMPONENTES DA ÁREA 

4º ANO 

ARTE 

3º TRIMESTRE 

COMPONENTES HABILIDADES 

EF15AR16 Explorar diferentes formas de registro musical não convencional (representação gráfica de 

sons, partituras criativas etc.), bem como procedimentos e técnicas de registro em áudio e audiovisual, 

e reconhecer a notação musical convencional. 

 

EF15AR17-04/ES Experimentar improvisações, composições e sonorização de histórias, entre outros, 
a partir do repertório musical brasileiro/capixaba, utilizando vozes, sons corporais e/ou instrumentos 

musicais convencionais ou não convencionais, de modo individual, coletivo e colaborativo. 
 

EF35LP23 Apreciar poemas e outros textos versificados, observando rimas, aliterações e diferentes 
modos de divisão dos versos, estrofes e refrãos e seu efeito de sentido. 
 

EF04LP27 Recitar cordel e cantar repentes e emboladas, observando as rimas e obedecendo ao ritmo 

e à melodia. 
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SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM OU VIDEOAULAS PARA DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS 

INTERDISCIPLINARES 

4º ANO 

3º TRIMESTRE 

Ensino da Dança para Crianças 

https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/430243/2/eBook_Ensino_da_Dan%C3%A7a_para_Crian%C3%A7as_UFBA 

(EF15AR09, EF15AR10-03/ES, EF15AR11-03/ES e EF15AR12-03/ES) Arte e Educação física.  

 
Iniciação Teatral -crianças 

https://novaescola.org.br/conteudo/6284/iniciacao-teatral-criancas 

(EF15AR19-02/ES, EF15AR20-02/ES, EF15AR21 e EF15AR22-02) Arte e Língua Portuguesa.  

 

Atlas do Folclore Capixaba 

https://observatoriodoturismo.es.gov.br/Media/observatorio/Publicacoes/Livros/Atlas%20do%20Folclore%20Capixaba.pdf 

(EF15AR08-04/ES e EF15AR13-04/ES) Arte e temas integradores: Educação das Relações Étnico- raciais e Ensino de História e 

Cultura Afro- Brasileira, Africana e Indígena, Diversidade Cultural e Educação Patrimonial.  

 

Cultura Brasileira 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/19/11/31/07/3730/cultura-brasileira-3/programa-mais-aprender/ensino-

fundamental-1-temas-integradores/por-modalidade/geografia/curriculo/ 

(EF15AR24-03/ES e EF15AR24-03/ES) Arte, Geografia, Educação Física, temas integradores: Educação das Relações Étnico- raciais 

e Ensino de História e Cultura Afro- Brasileira, Africana e Indígena, Diversidade Cultural e Educação Patrimonial e Competências 

Socioemocionais.  

 

Arte e Tecnologia - Ocupação Abraham Palatnik (2009) - Parte 1 

https://youtu.be/_OZDy5uT9tU 

(EF15AR26-03/ES) Arte e Ciências.  

 

https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/430243/2/eBook_Ensino_da_Dan%C3%A7a_para_Crian%C3%A7as_UFBA.pdf
https://novaescola.org.br/conteudo/6284/iniciacao-teatral-criancas
https://observatoriodoturismo.es.gov.br/Media/observatorio/Publicacoes/Livros/Atlas%20do%20Folclore%20Capixaba.pdf
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/19/11/31/07/3730/cultura-brasileira-3/programa-mais-aprender/ensino-fundamental-1-temas-integradores/por-modalidade/geografia/curriculo/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/19/11/31/07/3730/cultura-brasileira-3/programa-mais-aprender/ensino-fundamental-1-temas-integradores/por-modalidade/geografia/curriculo/
https://youtu.be/_OZDy5uT9tU
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ENSINO FUNDAMENTAL  ANOS INICIAIS 

4º ANO 

ARTE 

3º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES  
SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS 

Artes Visuais 

 

 Processos de 

criação 

 

 

 

 

Danças 

 

● Contextos e 

práticas 

 

 

 

 

 

 

 

● Elementos da 

linguagem 

 

 

 

 

EF15AR05-04/ES Experimentar a criação em 
artes visuais de modo individual, coletivo e 

colaborativo, explorando diferentes espaços da 
escola e da comunidade, incluindo a produção 
de cordéis, xilogravuras, ilustrações, pinturas, 

mosaicos, cerâmica, esculturas, instalações, 
fotografia, entre outros. 

 
EF15AR08-04/ES Experimentar e apreciar 
formas distintas de manifestações da dança, 

enfatizando as danças tradicionais (congo, 
samba, reggae, forró, bumba meu boi, jongo, 

caxambu, danças alemãs, danças italianas, 
danças indígenas, entre outras) e as danças 

contemporâneas presentes no estado do 
Espírito Santo, cultivando a percepção, o 
imaginário, a capacidade de simbolizar e o 

repertório corporal.  
 

EF15AR09-04/ES Estabelecer relações entre 
as partes do corpo e destas com o todo corporal 
na construção do movimento dançado, podendo 

apreciar os movimentos de outras pessoas, os 
identificando e relacionando-os com o próprio 

Site com o novo Currículo do Espírito Santo.  

Documentos oficiais e materiais de apoio.  

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

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://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/
https://sedu.es.gov.br/escolar/biologia
https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists
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ENSINO FUNDAMENTAL  ANOS INICIAIS 

4º ANO 

ARTE 

3º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES  
SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS 

 

 

 

 

 

 

● Processo de criação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

movimento, ampliando, assim, o seu repertório 
corporal. 

 
EF15AR10-04/ES Experimentar diferentes 
formas de orientação no espaço 

(deslocamentos, planos, direções, caminhos 
etc.) e ritmos de movimento (lento, moderado 

e rápido) na construção do movimento 
dançado. 
 

EF15AR11-04/ES Criar e improvisar 
movimentos dançados de modo individual, 

coletivo e colaborativo, considerando os 
aspectos estruturais, dinâmicos e expressivos 

dos elementos constitutivos do movimento, 
com base nos códigos específicos de cada ritmo, 
e considerando espaços, formas de dança, 

orientações e ritmos diversos.  
 

EF15AR12-04/ES Discutir, com respeito e 
sem preconceito, as experiências pessoais e 
coletivas em dança vivenciadas na escola como 

fonte para a construção de vocabulários e 
repertórios próprios. Ademais, discutir 

preconceitos específicos associados à realidade 

 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 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/  

 

 

https://sedudigital.edu.es.gov.br/
http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/vamosaprender/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/
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ENSINO FUNDAMENTAL  ANOS INICIAIS 

4º ANO 

ARTE 

3º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES  
SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS 

 

 

 

Música 

 

● Contextos e 

práticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Elementos da 

linguagem  

 

 

local e regional. Por exemplo, quanto a 
contextos sociais, diferenças etárias, diferenças 

de gênero e necessidades físicas especiais, 
problematizando a marginalização de 
determinadas formas de dança por conta de sua 

matriz africana ou indígena.  
 

EF15AR13-04/ES Identificar e apreciar 
criticamente diversas formas e gêneros de 
expressão musical presentes na cultura 

capixaba – tais como congo, boi pintadinho, 
bate-flechas, ticumbí, jongo, folia de reis, 

caxambu, música indígena, quilombola, 
pomerana, italiana, alemã, etc –, em 

consonância com outros gêneros musicais da 
cultura brasileira e internacional, como: forró, 
samba, chorinho, funk, música 

sertaneja/caipira, reggae, hip-hop, rock, jazz, 
blues, gospel, etc, com o intuito de perceber as 

influências das matrizes estéticas e culturais 
que compõem a música capixaba. Ademais, 
reconhecer e analisar os usos e as funções da 

música em diversos contextos de circulação, em 
especial, aqueles da vida cotidiana.  
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ENSINO FUNDAMENTAL  ANOS INICIAIS 

4º ANO 

ARTE 

3º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES  
SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS 

 

 

 

● Materialidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Notação e registro 

musical 

 

 

 

 

 

● Processo de criação 

 

EF15AR14-04/ES Perceber e explorar os 

elementos constitutivos da música (altura, 

intensidade, timbre, melodia, ritmo etc.), por 

meio de jogos, brincadeiras, canções e práticas 

diversas de composição/criação, execução e 

apreciação musical, investigando os elementos 

que integram as músicas produzidas no 

território estadual.  

 

EF15AR15-04/ES Explorar fontes sonoras 

diversas, como as existentes no próprio corpo 

(palmas, voz, percussão corporal), na natureza 

e em objetos cotidianos, reconhecendo os 

elementos constitutivos da música e as 

características de instrumentos musicais 

variados, principalmente aqueles presentes em 

manifestações culturais tipicamente capixabas, 

como casaca, tambor de congo, concertina, etc 

.  

EF15AR16 Explorar diferentes formas de 

registro musical não convencional 

(representação gráfica de sons, partituras 

criativas etc.), bem como procedimentos e 
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ENSINO FUNDAMENTAL  ANOS INICIAIS 

4º ANO 

ARTE 

3º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES  
SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS 

 

 

 

 

 

Artes Integradas 

 Matrizes estéticas e 

culturais  

 

 

 

 

 Patrimônio cultural  

 

 

 

 

 

 

 Arte e tecnologia  

técnicas de registro em áudio e audiovisual, e 

reconhecer a notação musical convencional. 

EF15AR17-04/ES Experimentar 

improvisações, composições e sonorização de 

histórias, entre outros, a partir do repertório 

musical brasileiro/capixaba, utilizando vozes, 

sons corporais e/ou instrumentos musicais 

convencionais ou não convencionais, de modo 

individual, coletivo e colaborativo. 

 

EF15AR24-04/ES Caracterizar e 

experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, 

danças, canções e histórias de diferentes 

matrizes estéticas e culturais que compõem a 

matriz estética e cultural do estado do Espírito 

Santo.  

 

EF15AR25-04/ES Conhecer e valorizar o 

patrimônio cultural, material e imaterial, de 

culturas diversas, em especial do Espírito 

Santo, incluindo-se suas matrizes indígenas, 

africanas e europeias, de diferentes épocas, 

favorecendo a construção de vocabulário e 
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ENSINO FUNDAMENTAL  ANOS INICIAIS 

4º ANO 

ARTE 

3º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES  
SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS 

repertório relativos às diferentes linguagens 

artísticas.  

 

EF15AR26-04/ES Explorar diferentes 

tecnologias e recursos digitais (multimeios, 

animações, jogos eletrônicos, gravações em 

áudio e vídeo, fotografia, softwares etc.) nos 

processos de criação artística, em diálogo com 

a habilidade.  
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HABILIDADES CORRELACIONADAS COM OUTRAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 

5º ANO 

ARTE 

2º TRIMESTRE 

ÁREA DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES 

 

Linguagens 
 
 

 
Matemática 

 
 

 
Ciências Humanas 
 

 

EF15AR01-05/ES Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais produzidas a partir das 

tecnologias contemporâneas, tais como: cinema, fotografia, arte cibernética, arte de computador, arte 
digital, entre outros, percebendo essas manifestações artísticas em seu entorno e em diferentes partes 
do mundo, como meio de cultivar a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório 

imagético. 
 

EF05GE08 Analisar transformações de paisagens nas cidades, comparando sequência de fotografias, 
fotografias aéreas e imagens de satélite de épocas diferentes. 

 
EF05HI09/ES  Comparar pontos de vista sobre temas que impactam a vida cotidiana no tempo 
presente, por meio do acesso a diferentes fontes históricas, incluindo orais, capazes de levar a outras 

perspectivas acerca dos processos históricos. 

 
EF05CI10/ES Identificar algumas constelações no céu, a partir da observação do céu da sua região e 
com o apoio de recursos (mapas celestes, instrumentos ópticos, aplicativos digitais, entre outros), 
registrando os períodos do ano em que elas são visíveis e discutir como elas foram observadas e 

interpretadas em diferentes épocas e culturas. 
 

EF15AR05-05/ES Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, coletivo e colaborativo, 
explorando diferentes espaços da escola e da comunidade, realçando a produção de fotografia, cinema, 
animação, vídeo-arte, entre outros.  
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HABILIDADES CORRELACIONADAS COM OUTRAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 

5º ANO 

ARTE 

2º TRIMESTRE 

ÁREA DE 
CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

EF05MA25/ES Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas e numéricas, organizar dados 
coletados por meio de tabelas, gráficos de colunas, pictóricos e de linhas, com e sem uso de tecnologias 

digitais, e apresentar texto escrito sobre a finalidade da pesquisa e a síntese dos resultados, 
oportunizando um trabalho interdisciplinar com as habilidades (EF35LP20), (EF05LP23) e (EF05LP24), 
da Língua Portuguesa, no que se refere à utilização e interpretação de gráficos e tabelas em textos. 

 
EF15AR25-05/ES Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial (acentuando as obras 

artísticas que utilizam novas tecnologias), de culturas diversas, em especial a brasileira, incluindo-se 
suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de diferentes épocas, favorecendo a construção de 
vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens artísticas. 

 
EF05HI10/ES  Inventariar os patrimônios materiais e imateriais da humanidade e analisar mudanças e 

permanências desses patrimônios ao longo do tempo, relacionando as formas de apropriação ou não pela 

comunidade local e as políticas de preservação e valorização patrimonial.  
 
EF15AR25-05/ES Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial (acentuando as obras 

artísticas que utilizam novas tecnologias), de culturas diversas, em especial a brasileira, incluindo-se 
suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de diferentes épocas, favorecendo a construção de 

vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens artísticas. 
 
EF05ER04 Reconhecer a importância da tradição oral para preservar memórias e acontecimentos 

religiosos. 

 

EF05ER05 Identificar elementos da tradição oral nas culturas e religiosidades indígenas, afro- 

brasileiras, ciganas, entre outras. 
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HABILIDADES CORRELACIONADAS COM COMPONENTES DA ÁREA 

5º ANO 

ARTE 

3º TRIMESTRE 

COMPONENTES HABILIDADES 

Arte 

 
 
 

Educação Física 
 

 
 

Língua Portuguesa 
 

Campo de Atuação: VIDA COTIDIANA 
 

EF15AR01-05/ES Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais produzidas a partir das 
tecnologias contemporâneas, tais como: cinema, fotografia, arte cibernética, arte de computador, arte 
digital, entre outros, percebendo essas manifestações artísticas em seu entorno e em diferentes partes 

do mundo, como meio de cultivar a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório 
imagético. 

 
EF05LP10 Ler e compreender, com autonomia, anedotas, piadas e cartuns, dentre outros gêneros do 
campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero e considerando a situação 

comunicativa e a finalidade do texto. 
 

EF35EF10/ES Comparar e identificar os elementos constitutivos comuns e diferentes (ritmo, espaço, 

gestos) em danças populares do Brasil e do mundo e danças de matriz indígena, africana e europeia. 
 

Campo de Atuação: VIDA PÚBLICA 
 
EF15AR08-05/ES Experimentar e apreciar formas de dança que se relacionam com a tecnologia 

(vídeo-dança, danças telemáticas, performances e outras), presentes em diferentes contextos: local, 
regional, nacional e internacional, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e 

o repertório corporal. 
 
EF05LP16 Ler/assistir e compreender, com autonomia e criticidade, notícias, reportagens, vídeos em 

vlogs argumentativos, dentre outros gêneros do campo político-cidadão, de acordo com as convenções 
dos gêneros e considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 



 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Profissional 

 

 

HABILIDADES CORRELACIONADAS COM COMPONENTES DA ÁREA 

5º ANO 

ARTE 

3º TRIMESTRE 

COMPONENTES HABILIDADES 

 

EF35EF12 Identificar situações de injustiça e preconceito geradas e/ou presentes no contexto das 
danças e demais práticas corporais e discutir alternativas para superá-las. 

 
Campo de Atuação: PRÁTICAS DE ESTUDOS E PESQUISAS 

 
EF15AR01-05/ES Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais produzidas a partir das 
tecnologias contemporâneas, tais como: cinema, fotografia, arte cibernética, arte de computador, arte 

digital, entre outros, percebendo essas manifestações artísticas em seu entorno e em diferentes partes 
do mundo, como meio de cultivar a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório 

imagético. 
 
F05LP24/ES Planejar e produzir texto sobre tema de interesse, organizando resultados de pesquisa 

em fontes de informação impressas ou digitais, incluindo imagens e gráficos, ou tabelas, considerando 
a situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 
 
EF35EF10/ES Comparar e identificar os elementos constitutivos comuns e diferentes (ritmo, espaço, 
gestos) em danças populares do Brasil e do mundo e danças de matriz indígena, africana e europeia. 
 
EF15AR01-05/ES Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais produzidas a partir das 

tecnologias contemporâneas, tais como: cinema, fotografia, arte cibernética, arte de computador, arte 
digital, entre outros, percebendo essas manifestações artísticas em seu entorno e em diferentes partes 
do mundo, como meio de cultivar a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório 

imagético. 
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ARTE 

3º TRIMESTRE 

COMPONENTES HABILIDADES 

EF35LP19 Recuperar as ideias principais em situações formais de escuta de exposições, apresentações 

e palestras. 
 

Campo de Atuação: ARTÍSTICO-LITERÁRIO 
 
EF15AR03-05/ES Reconhecer e analisar a influência de distintas matrizes estéticas e culturais das 

artes visuais nas manifestações artísticas das tecnologias contemporâneas, das culturas locais, 
regionais e nacionais. 

 
EF15LP15 Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginário e apresentam uma 
dimensão lúdica, de encantamento, valorizando-os, em sua diversidade cultural, como patrimônio 

artístico da humanidade. 
 

EF35EF10/ES Comparar e identificar os elementos constitutivos comuns e diferentes (ritmo, espaço, 
gestos) em danças populares do Brasil e do mundo e danças de matriz indígena, africana e europeia. 
 

EF15AR18-05/ES Reconhecer e apreciar formas distintas de manifestações do teatro presentes em 
diferentes contextos, em especial a produção teatral que envolve as tecnologias contemporâneas, 

incluindo o teatro digital, aprendendo a ver e a ouvir histórias dramatizadas e cultivando a percepção, 
o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório ficcional. 
 

EF15LP17 Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor e, 
progressivamente, de maneira autônoma, textos narrativos de maior porte, como contos (populares, 

de fadas, acumulativos, de assombração, dentre outros) e crônicas. 
 



 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Profissional 

 

 

HABILIDADES CORRELACIONADAS COM COMPONENTES DA ÁREA 

5º ANO 

ARTE 

3º TRIMESTRE 

COMPONENTES HABILIDADES 

EF15AR01-05/ES Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais produzidas a partir das 

tecnologias contemporâneas, tais como: cinema, fotografia, arte cibernética, arte de computador, arte 
digital, entre outros, percebendo essas manifestações artísticas em seu entorno e em diferentes partes 

do mundo, como meio de cultivar a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório 
imagético. 
 

EF15LP16 Apreciar poemas visuais e concretos, observando efeitos de sentido criados pelo formato 

do texto na página, distribuição e diagramação das letras, pelas ilustrações e por outros efeitos visuais. 
 

EF15AR20-05/ES Experimentar o trabalho colaborativo, coletivo e autoral em improvisações teatrais 

e processos narrativos criativos em teatro, com a possibilidade da experimentação de recursos 
tecnológicos, explorando desde a teatralidade dos gestos e das ações do cotidiano, até elementos de 
diferentes matrizes estéticas e culturais. 

 

EF35LP24 Identificar funções do texto dramático (escrito para ser encenado) e sua organização, por 
meio de diálogos entre personagens e marcadores das falas das personagens e de cena.  

 
EF15AR21-05/ES Exercitar a imitação e o faz de conta, ressignificando objetos e fatos e 
experimentando-se no lugar do outro, ao compor e encenar acontecimentos cênicos, por meio de 

músicas, imagens, textos, vídeos, filmes, ou outros pontos de partida, de forma intencional e reflexiva.  
 

EF35EF12 Identificar situações de injustiça e preconceito geradas e/ou presentes no contexto das 

danças e demais práticas corporais e discutir alternativas para superá-las. 
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HABILIDADES CORRELACIONADAS COM COMPONENTES DA ÁREA 

5º ANO 

ARTE 

3º TRIMESTRE 

COMPONENTES HABILIDADES 

EF35LP25 Criar narrativas ficcionais, com certa autonomia, utilizando detalhes descritivos, sequências 

de eventos e imagens apropriadas para sustentar o sentido do texto, além de marcadores de tempo, 
espaço e de fala de personagens. 
 
EF15AR22-05/ES Experimentar possibilidades criativas de movimento e de voz na elaboração de um 
personagem teatral, discutindo estereótipos, levantando a discussão sobre o respeito às diferenças e à 

diversidade de pessoas e situações. 
 

EF35LP28 Declamar poemas, com entonação, postura e interpretação adequadas. 

 
EF15AR01-05/ES Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais produzidas a partir das 
tecnologias contemporâneas, tais como: cinema, fotografia, arte cibernética, arte de computador, arte 

digital, entre outros, percebendo essas manifestações artísticas em seu entorno e em diferentes partes 
do mundo, como meio de cultivar a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório 

imagético.  
 
EF05LP28 Observar os recursos multissemióticos presentes em ciberpoemas e minicontos infantis 

produzidos em mídia digital. 
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SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM OU VIDEOAULAS PARA DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS 

INTERDISCIPLINARES 

5º ANO 

3º TRIMESTRE 

Abraham Palatnik 
https://artenaescola.org.br/pagina/?id=76670 

(EF15AR01-05/ES, EF15AR02-05/ES, EF15AR04-05/ES) Arte e Ciências. 
 

Taumatrópio – IC para crianças | Luz, sombra e ação! 
https://youtu.be/7iUOYKYMXZo 
(EF15AR01-05/ES) Arte e Ciência.  

 
TV UFBA especial (2014) - Ivani Santana e a Dança Telemática 

https://youtu.be/yNEE4nnliFU 
(EF15AR08-05/ES, EF15AR09, EF15AR10-05/ES, EF15AR11-05/ES e EF15AR12-05/ES) Arte, Ciência e Educação Física.  
 

Teatro e Circunstância: Teatro na Era Digital 
https://youtu.be/1wNY05PpQQ4 

(EF15AR18-05/ES, EF15AR19-05/ES, EF15AR20-05/ES, EF15AR21-05/ES e EF15AR22-05/ES) Arte e Ciência.  
 

 

 

 

 

 

https://artenaescola.org.br/pagina/?id=76670
https://youtu.be/7iUOYKYMXZo
https://youtu.be/yNEE4nnliFU
https://youtu.be/1wNY05PpQQ4
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ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 

5º ANO 

ARTE 

3º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES  
SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS 

Artes Visuais  

 

• Contextos 

e práticas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elementos 

da linguagem 

 

 

 

 

 

 

• Matrizes 

estéticas e culturais 

 

 

 

EF15AR01-05/ES Identificar e apreciar 
formas distintas das artes visuais produzidas a 

partir das tecnologias contemporâneas, tais 
como: cinema, fotografia, arte cibernética, arte 
de computador, arte digital, entre outros, 

percebendo essas manifestações artísticas em 
seu entorno e em diferentes partes do mundo, 

como meio de cultivar a percepção, o 
imaginário, a capacidade de simbolizar e o 
repertório imagético. 

 
EF15AR02-05/ES Explorar e reconhecer 

elementos constitutivos das artes visuais 
(ponto, linha, forma, cor, espaço, movimento 

etc.) presentes nas manifestações artísticas 
que utilizam tecnologias contemporâneas, em 
objetos culturais e em imagens do cotidiano 

escolar. 
 

EF15AR03-05/ES Reconhecer e analisar a 
influência de distintas matrizes estéticas e 
culturais das artes visuais nas manifestações 

artísticas das tecnologias contemporâneas, das 
culturas locais, regionais e nacionais. 

Site com o novo Currículo do Espírito Santo.  

Documentos oficiais e materiais de apoio.  

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

 

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://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/
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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ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 

5º ANO 

ARTE 

3º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES  
SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS 

 

        • Materialidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Processos 

de criação 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dança  

 

 Contextos 

e práticas  

 

EF15AR04-05/ES Experimentar diferentes 
formas de expressão artística (desenho, 

pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, 
escultura, modelagem, instalação, vídeo, 
fotografia, arte de computador, arte digital 

etc.), fazendo uso sustentável de materiais, 
instrumentos, recursos e técnicas 

convencionais e não convencionais. 
 
EF15AR05-05/ES Experimentar a criação em 

artes visuais de modo individual, coletivo e 
colaborativo, explorando diferentes espaços da 

escola e da comunidade, realçando a produção 
de fotografia, cinema, animação, vídeo-arte, 

entre outros.  
 
EF15AR06-05/ES Dialogar sobre a sua 

criação e as dos colegas, ampliando a 
percepção da pluralidade de significados 

atribuíveis às manifestações artísticas. 
 
EF15AR08-05/ES Experimentar e apreciar 

formas de dança que se relacionam com a 
tecnologia (vídeo-dança, danças telemáticas, 

performances e outras), presentes em 

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/  

 

 

http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/vamosaprender/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/
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ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 

5º ANO 

ARTE 

3º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES  
SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS 

 

 

 

 

 

 

• Elementos 

da linguagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Processo 

de criação  

 

 

 

 

 

 

 

diferentes contextos: local, regional, nacional e 
internacional, cultivando a percepção, o 

imaginário, a capacidade de simbolizar e o 
repertório corporal.  
 

EF15AR09  Estabelecer relações entre as 
partes do corpo e destas com o todo corporal 

na construção do movimento dançado. 
 
EF15AR10-05/ES Experimentar diferentes 

formas de orientação no espaço 
(deslocamentos, planos, direções, caminhos 

etc.) e ritmos de movimento (lento, moderado 
e rápido) na construção do movimento 

dançado. 
 
EF15AR11-05/ES Criar e improvisar 

movimentos dançados de modo individual, 
coletivo e colaborativo, atentando para os 

aspectos estruturais, dinâmicos e expressivos 
dos elementos constitutivos do movimento, 
com base nos códigos de dança, considerando 

espaços, formas de dança, orientações e ritmos 
diversos.  
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ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 

5º ANO 

ARTE 

3º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES  
SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS 

 

 

 

 

 

 

 

Teatro 

• Contexto e 

práticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Elementos 

da linguagem  

 

 

 

 

EF15AR12-05/ES Discutir, com respeito e 
sem preconceito, as experiências pessoais e 

coletivas em dança vivenciadas na escola como 
fonte para a construção de vocabulários e 
repertórios próprios, considerando e debatendo 

preconceitos específicos associados a 
diferentes contextos sociais.  

 
EF15AR18-05/ES Reconhecer e apreciar 
formas distintas de manifestações do teatro 

presentes em diferentes contextos, em especial 
a produção teatral que envolve as tecnologias 

contemporâneas, incluindo o teatro digital, 
aprendendo a ver e a ouvir histórias 

dramatizadas e cultivando a percepção, o 
imaginário, a capacidade de simbolizar e o 
repertório ficcional.  

 
EF15AR19-05/ES Descobrir teatralidades na 

vida cotidiana, identificando elementos teatrais 
(variadas entonações de voz, diferentes 
fisicalidades, diversidade de personagens e 

narrativas, diferentes efeitos plásticos, visuais, 
sonoros, sensitivos, etc.).  
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ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 

5º ANO 

ARTE 

3º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES  
SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS 

 

• Processo 

de criação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artes Integradas 

 Patrimônio cultural 

EF15AR20-05/ES Experimentar o trabalho 
colaborativo, coletivo e autoral em 

improvisações teatrais e processos narrativos 
criativos em teatro, com a possibilidade da 
experimentação de recursos tecnológicos, 

explorando desde a teatralidade dos gestos e 
das ações do cotidiano, até elementos de 

diferentes matrizes estéticas e culturais. 
 
EF15AR21-05/ES Exercitar a imitação e o faz 

de conta, ressignificando objetos e fatos e 
experimentando-se no lugar do outro, ao 

compor e encenar acontecimentos cênicos, por 
meio de músicas, imagens, textos, vídeos, 

filmes, ou outros pontos de partida, de forma 
intencional e reflexiva.  
 

EF15AR22-05/ES Experimentar 
possibilidades criativas de movimento e de voz 

na elaboração de um personagem teatral, 
discutindo estereótipos, levantando a discussão 
sobre o respeito às diferenças e à diversidade 

de pessoas e situações. 
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ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 

5º ANO 

ARTE 

3º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES  
SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS 

EF15AR25-05/ES Conhecer e valorizar o 
patrimônio cultural, material e imaterial 

(acentuando as obras artísticas que utilizam 
novas tecnologias), de culturas diversas, em 
especial a brasileira, incluindo-se suas matrizes 

indígenas, africanas e europeias, de diferentes 
épocas, favorecendo a construção de 

vocabulário e repertório relativos às diferentes 
linguagens artísticas. 

 


