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Caro(a) Professor(a), 

Chegamos ao terceiro trimestre do ano de 2021 e esta Secretaria de Estado da Educação continua mobilizando esforços para 

garantir o fortalecimento da aprendizagem, por meio de um processo educativo que possibilite o desenvolvimento do 

estudante mediante uma educação integral. 

A fim de assegurar a progressão da aprendizagem e dar continuidade ao trabalho desenvolvido nos dois primeiros trimestres, 

apresentamos as Orientações Curriculares do Ensino Médio para o terceiro trimestre estruturado em duas tabelas:  

 na tabela 01 estão indicadas as habilidades e/ou objetos de conhecimento que podem ser trabalhos em conjunto com 

outros componentes ou com outras Áreas de Conhecimento. Isto é, as habilidades e/ou objetos de conhecimento que 

são abordadas neste trimestre em uma temática comum aos demais componentes ou áreas de conhecimento e que 

podem ser trabalhadas por apenas um dos componentes ou de forma conjunta. 

 na tabela 02 destaca-se sugestões de objetos de aprendizagem e/ou videoaulas que podem auxiliar no trabalho do 

terceiro trimestres do ano letivo e que precisam ser contemplados neste trimestre, considerando as habilidades e/ou 

objetos de conhecimento estruturantes do currículo e da sua realidade local e dos níveis de desempenho dos estudantes.  

A partir das informações intrínseca 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.  
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Desse modo, este documento pretende-se auxiliar os professores no planejamento de ações que favoreçam o processo de 

ensino e aprendizagem para o último trimestre do ano letivo. 

É preciso ficar atento, durante seu planejamento, aos cuidados em relação às habilidades e/ou conhecimentos que dependem 

de propostas coletivas ou que demandem compartilhamento de objetos de aprendizagem.  

 

 

 

 

Sucesso e ótimo trabalho! 

 

 

 

 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 
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ORIENTAÇÕES CURRICULARES 2021 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS 

 

HABILIDADES CORRELACIONADAS COM OUTRAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 

6º ANO 

ENSINO RELIGIOSO 

3º TRIMESTRE 

 HABILIDADES  

Linguagens 

 

Matemática 

 

Ciências da Natureza 

 

Ciências Humanas 

EF06ER05  Discutir como o estudo e a interpretação dos textos religiosos influenciam os adeptos a 

vivenciarem os ensinamentos das tradições religiosas, por exemplo, noções de “Certo e errado” / “Bem e 

mal”. Este é um exemplo de habilidade do ensino religioso que interage com outros saberes. 

EF06HI19/ES  Descrever e analisar os diferentes papéis sociais das mulheres no mundo antigo e nas 

sociedades medievais, evidenciando tanto as representações sociais que estabelecem padrões, ideias de 

comportamento ou de desvios das normas vigentes (como nas sociedades cristãs são símbolos de Eva, 

Maria, Maria Madalena), como a sua participação, em conflitos bélicos, desempenhando funções religiosas 

e intelectuais (a exemplo de Hildegarda de Bingen, Christine de Pisan). Problematizando o controle sobre 

o corpo, sexualidade e os saberes femininos e como os ideais de beleza, através do culto ao corpo físico e 

estético, são recodificados e organizados de acordo com a cultura, religião, etnia e tempo histórico. 

EF69AR31-06/ES Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, cultural, 

política, histórica, econômica, estética e ética, percebendo a formação da arte brasileira na identidade do 

povo que constitui essa nação. 

EF67EF11- 06/ES Experimentar, fruir e recriar danças urbanas, identificando seus elementos 

constitutivos (ritmo, espaço, gestos), bem como capacidades físicas durante as práticas das danças, como 

a coordenação motora, o equilíbrio, a agilidade, a flexibilidade, entre outras. Promovendo aprendizagens 
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HABILIDADES CORRELACIONADAS COM OUTRAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 

6º ANO 

ENSINO RELIGIOSO 

3º TRIMESTRE 

 HABILIDADES  

sobre o percurso histórico das danças urbanas, partindo-se das suas modalidades originais. O estudo do 

elemento constituinte espaço possibilita interações com o componente curricular Geografia. 

EF67LP19/ES  Realizar levantamento de questões, problemas que requeiram a denúncia de desrespeito 

a direitos, reivindicações, reclamações, solicitações que contemplem a comunidade escolar ou algum de 

seus membros e examinar normas e legislações. 

EF06CI08/ES  Explicar a importância da visão (captação e interpretação das imagens) na interação dos 

seres vivos com o meio, identificando as partes que compõem o olho em diferentes seres vivos, explicando 

suas funções e identificar as diferentes anomalias da visão e suas formas de correção. 
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ENSINO FUNDAMENTAL  ANOS FINAIS 

6º ANO 

ENSINO RELIGIOSO 

3º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 
VIDEOAULAS  

Símbolos, ritos e mitos 

religiosos (Contemplando 
as quatro matrizes: 
Indígena, Ocidental, 

Africana e Oriental). 
 

EF06ER06 Reconhecer a importância dos 

mitos, ritos, símbolos e textos na 
estruturação das diferentes crenças, 
tradições e movimentos religiosos. 

 

EF06ER07 Exemplificar a relação entre 

mito, rito e símbolo nas práticas 

celebrativas de diferentes tradições 

religiosas. 

 
Diferenciar mito, história e ciência no 
universo religioso. 

 Diversidade-religiosa-e-pluralismo: 

https://www.centrodemidias.am.gov.br/aulas/a-
diversidade-religiosa-e-pluralismo 
 Brasil Escola –  

Este site traz sugestões de como trabalhar com diversos 

temas. Link para acesso:  

https://educador.brasilescola.uol.com.br. 

• Infoescola - este site traz sugestões conceituais sobre 

as diversas áreas de conhecimento: 

https://www.infoescola.com/. 

• Vamos Aprender – Site com aulas de diversos 

componentes e sobre os Temas Integradores. 

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

 

• Currículo Interativo - Outros objetos educacionais, 

currículo interativo (filosofia): 

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

• EscoLar – O site do programa EscoLar dispõe de 

atividades de apoio à aprendizagem para os professores: 
https://sedu.es.gov.br/escolar 

 

https://www.centrodemidias.am.gov.br/aulas/a-diversidade-religiosa-e-pluralismo
https://www.centrodemidias.am.gov.br/aulas/a-diversidade-religiosa-e-pluralismo
https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/sugestoes-como-trabalhar-tema-agua.htm
https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/sugestoes-como-trabalhar-tema-agua.htm
https://educador.brasilescola.uol.com.br/
https://www.infoescola.com/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/vamosaprender/
http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/
https://sedu.es.gov.br/escolar
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HABILIDADES CORRELACIONADAS COM OUTRAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 

7º ANO 

ENSINO RELIGIOSO 

3º TRIMESTRE 

 HABILIDADES  

 

Linguagens 

 

Matemática 

 

Ciências da Natureza 

 

Ciências Humanas 

EF07ER05  Discutir estratégias que promovam a convivência ética e respeitosa entre as religiões. Este 

é um exemplo de habilidade do ensino religioso que interage com outros saberes. 

EF07HI12/ES  Identificar a distribuição territorial da população brasileira em diferentes épocas, 

considerando a diversidade étnico-racial e étnico-cultural (indígena, africana, europeia e asiática). 

EF69AR34-07/ES  Analisar e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas diversas, 

em especial a brasileira, incluindo suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de diferentes épocas, 

e favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens artísticas, 

relacionando a arte pública à educação patrimonial. 

EF69AR13-07/ES  Investigar brincadeiras, jogos, danças coletivas e outras práticas de dança de 

diferentes matrizes estéticas e culturais como referência para a criação e a composição de danças 

autorais, individualmente e em grupo, procurando interagir com diferentes espaços públicos. 

EF67EF21  Identificar a origem das práticas corporais de aventura e as possibilidades de recriá-las, 

reconhecendo as características (instrumentos, equipamentos de segurança, indumentária, organização) 

e seus tipos de práticas. 

EF69LP44  Inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos e de diferentes visões de mundo, 

em textos literários, reconhecendo nesses textos formas de estabelecer múltiplos olhares sobre as 

identidades, sociedades e culturas e considerando a autoria e o contexto social e histórico de sua 

produção. 
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HABILIDADES CORRELACIONADAS COM OUTRAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 

7º ANO 

ENSINO RELIGIOSO 

3º TRIMESTRE 

 HABILIDADES  

EF07MA36  Planejar e realizar pesquisa envolvendo tema da realidade social, identificando a necessidade 

de ser censitária ou de usar amostra, e interpretar os dados para comunicá-los por meio de relatório 

escrito, tabelas e gráficos, com o apoio de planilhas eletrônicas. 
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ENSINO FUNDAMENTAL  ANOS FINAIS 

7º ANO 

ENSINO RELIGIOSO 

3º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES  SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 
VIDEOAULAS  

Princípios éticos e 

valores religiosos 
Lideranças e 
direitos 

humanos 
 

 
 

EF07ER06 Identificar princípios éticos em 

diferentes tradições religiosas e filosofias de 
vida, discutindo como podem influenciar 
condutas pessoais e práticas sociais. 

 
EF07ER07 Identificar e discutir o papel das 

lideranças religiosas e seculares na defesa e 
promoção dos direitos humanos. 
 

 
 

 
 

 Valores-humanos-e-contra-valores 

 
https://www.centrodemidias.am.gov.br/aulas/valores-
humanos-e-contra-valores 

 Diversidade religiosa e direitos humanos: 
https://www.centrodemidias.am.gov.br/aulas/diversidade-

religiosa-e-direitos-humanos 
 Brasil Escola –  

Este site traz sugestões de como trabalhar com diversos 

temas. Link para acesso:  

https://educador.brasilescola.uol.com.br. 

 

• Infoescola - este site traz sugestões conceituais sobre 

as diversas áreas de conhecimento: 

https://www.infoescola.com/. 

• Vamos Aprender – Site com aulas de diversos 

componentes e sobre os Temas Integradores. 

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

 

 

https://www.centrodemidias.am.gov.br/aulas/valores-humanos-e-contra-valores
https://www.centrodemidias.am.gov.br/aulas/valores-humanos-e-contra-valores
https://www.centrodemidias.am.gov.br/aulas/diversidade-religiosa-e-direitos-humanos
https://www.centrodemidias.am.gov.br/aulas/diversidade-religiosa-e-direitos-humanos
https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/sugestoes-como-trabalhar-tema-agua.htm
https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/sugestoes-como-trabalhar-tema-agua.htm
https://educador.brasilescola.uol.com.br/
https://www.infoescola.com/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/vamosaprender/
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ENSINO FUNDAMENTAL  ANOS FINAIS 

7º ANO 

ENSINO RELIGIOSO 

3º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES  SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 
VIDEOAULAS  

• Currículo Interativo - Outros objetos educacionais, 

currículo interativo (filosofia): 

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

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

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

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/
https://sedu.es.gov.br/escolar
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HABILIDADES CORRELACIONADAS COM OUTRAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 

8º ANO 

ENSINO RELIGIOSO 

3º TRIMESTRE 

 HABILIDADES  

Linguagens 

 

Matemática 

 

Ciências da Natureza 

 

Ciências Humanas 

EF07ER08  Reconhecer o direito à liberdade de consciência, crença ou convicção, questionando concepções 

e práticas sociais que a violam. Este é um exemplo de habilidade do ensino religioso que interage com 

outros saberes. 

EF08HI019/ES  Formular questionamentos sobre o legado da escravidão nas Américas, com base na 

seleção e consulta de fontes de diferentes naturezas, identificando o protagonismo (cultural, alimentar, 

étnico, religioso etc.) da população afrodescendente no Espírito Santo, dando evidencia a formação em 

Ecoporanga do Patrimônio dos Pretos. 

EF69AR13-07/ES  Investigar brincadeiras, jogos, danças coletivas e outras práticas de dança de 

diferentes matrizes estéticas e culturais como referência para a criação e a composição de danças autorais, 

individualmente e em grupo, procurando interagir com diferentes espaços públicos. 

EF69AR16-08/ES  Analisar criticamente, por meio da apreciação musical, usos e funções da música em 

seus contextos de produção e circulação, relacionando as práticas musicais às diferentes dimensões da 

vida social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética, destacando o caráter crítico, político e 

social de diferentes músicas e gêneros musicais. 

EF89EF14/ES  Discutir estereótipos e preconceitos relativos às danças de salão e demais práticas 

corporais e propor alternativas para sua superação. Há, aqui, oportunidade de trabalho interdisciplinar com 

Arte, no que se refere à problematização de estereótipos e preconceitos relacionados às práticas corporais. 
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HABILIDADES CORRELACIONADAS COM OUTRAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 

8º ANO 

ENSINO RELIGIOSO 

3º TRIMESTRE 

 HABILIDADES  

EF08MA26  Selecionar razões, de diferentes naturezas (física, ética ou econômica), que justificam a 

realização de pesquisas amostrais e não censitárias, e reconhecer que a seleção da amostra pode ser feita 

de diferentes maneiras (amostra casual simples, sistemática e estratificada). 
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ENSINO FUNDAMENTAL  ANOS FINAIS 

8º ANO 

ENSINO RELIGIOSO 

3º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES  SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 
VIDEOAULAS  

Tradições religiosas, 

mídias e tecnologias. 

EF08ER07 Analisar as formas de uso das 

mídias e tecnologias pelas diferentes 
denominações religiosas. 

 Textos sagrados orais e escritos: 

https://www.centrodemidias.am.gov.br/aulas/textos-
sagrados-orais-e-escritos 
 Brasil Escola –  

Este site traz sugestões de como trabalhar com diversos 

temas. Link para acesso:  

https://educador.brasilescola.uol.com.br. 

• Infoescola - este site traz sugestões conceituais sobre 

as diversas áreas de conhecimento: 

https://www.infoescola.com/. 

• Vamos Aprender – Site com aulas de diversos 

componentes e sobre os Temas Integradores. 

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

 

• Currículo Interativo - Outros objetos educacionais, 

currículo interativo (filosofia): 

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

• EscoLar – O site do programa EscoLar dispõe de 

atividades de apoio à aprendizagem para os professores: 
https://sedu.es.gov.br/escolar 

 

https://www.centrodemidias.am.gov.br/aulas/textos-sagrados-orais-e-escritos
https://www.centrodemidias.am.gov.br/aulas/textos-sagrados-orais-e-escritos
https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/sugestoes-como-trabalhar-tema-agua.htm
https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/sugestoes-como-trabalhar-tema-agua.htm
https://educador.brasilescola.uol.com.br/
https://www.infoescola.com/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/vamosaprender/
http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/
https://sedu.es.gov.br/escolar
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HABILIDADES CORRELACIONADAS COM OUTRAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 

9º ANO 

ENSINO RELIGIOSO 

3º TRIMESTRE 

 HABILIDADES  

Linguagens 

Matemática 

Ciências da Natureza 

Ciências Humanas 

EF09ER07  Identificar princípios éticos (familiares, religiosos e culturais) que possam alicerçar a 

construção de projetos de vida e a influência da religião na constituição dos valores sociais. Este é um 

exemplo de habilidade do ensino religioso que interage com outros saberes. 

EF09HI022/ES  Discutir o papel da mobilização da sociedade brasileira do final do período ditatorial até 

a Constituição de 1988, analisando que apesar da forte resistência encontrada, a mobilização popular 

conseguiu persistir e imprimir muitas de suas reivindicações no texto constitucional. A Constituição Federal 

de 1988 institui a garantia dos direitos fundamentais à educação, saúde, trabalho e moradia, que se 

realizam no exercício da cidadania e da constante mobilização social. 

EF09HI032/ES  Analisar mudanças e permanências associadas ao processo de globalização, considerando 

os argumentos dos movimentos críticos às políticas globais, observando que as diferentes culturas e 

costumes interagem sem a necessidade de uma integração territorial e que esse processo não acontece 

de forma igualitária, também, levando em conta possibilidades dos costumes e valores locais de se inserir 

em elementos globais. Percebendo que, na era da globalização, povos e comunidades tradicionais 

conseguem, através das tecnologias, disseminar e divulgar para além de suas fronteiras as suas 

características, promovendo encontros culturais. 

EF69AR33-09/ES Analisar aspectos históricos, sociais e políticos que influenciaram as diversas produções 

artísticas, problematizando as narrativas eurocêntricas, reconhecendo diferentes áreas culturais e 

intentando não mostrar um passado somente eurocêntrico, mas as diversas categorizações da arte (arte, 

artesanato, folclore, design etc.). 
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HABILIDADES CORRELACIONADAS COM OUTRAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 

9º ANO 

ENSINO RELIGIOSO 

3º TRIMESTRE 

 HABILIDADES  

EF69AR34-09/ES Analisar e valorizar o patrimônio cultural, material (bens históricos, paisagísticos, 

etnográficos, obras de arte, entre outros) e imaterial (os saberes, habilidades, crenças, celebrações, 

manifestações, entre outros), de culturas diversas, em especial a brasileira, incluindo suas matrizes 

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

repertório relativos às diferentes linguagens artísticas. 

EF89LP18  Explorar e analisar instâncias e canais de participação disponíveis na escola (conselho de 

escola, outros colegiados, grêmio livre), na comunidade (associações, coletivos, movimentos, etc.), no 

munícipio ou no país, incluindo formas de participação digital, como canais e plataformas de participação 

(como portal e-cidadania), serviços, portais e ferramentas de acompanhamentos do trabalho de políticos 

e de tramitação de leis, canais de educação política, bem como de propostas e proposições que circulam 

nesses canais, de forma a participar do debate de ideias e propostas na esfera social e a engajarse com a 

busca de soluções para problemas ou questões que envolvam a vida da escola e da comunidade. 

EF09LI18‐ES  Analisar a importância da língua inglesa para o desenvolvimento das ciências (produção, 

divulgação e discussão de novos conhecimentos), da economia e da política, sua exigência no mundo do 

trabalho na região/localidade e no cenário mundial. 

EF09LI19‐ES  Discutir a comunicação intercultural por meio da língua inglesa como mecanismo de 

valorização pessoal e de construção de identidades no mundo globalizado considerando as realidades 

pessoais por meio de relatos de amigos ou familiares que vivenciaram a experiência em outro país. 
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ENSINO FUNDAMENTAL  ANOS FINAIS 

9º ANO 

ENSINO RELIGIOSO 
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OBJETOS DE 

CONHECIMENTOS 

HABILIDADES SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS  
 
 
Crença religiosa e filosofia 
de vida: 
 
Princípios e valores éticos
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EF09ER06 Reconhecer a coexistência como 
uma atitude ética de respeito à vida e à 
dignidade humana. 
 
EF09ER07 Identificar princípios éticos 
(familiares, religiosos e culturais) que 
possam alicerçar a construção de projetos de 
vida e a influência da religião na constituição 
dos valores sociais. 
  
EF09ER08 Construir projetos de vida 
assentados em princípios e valores éticos. 
 

 

 O fenomeno-religioso-e-suas-manifestacoes: 
https://www.centrodemidias.am.gov.br/aulas/o-

fenomeno-religioso-e-suas-manifestacoes 
https://www.centrodemidias.am.gov.br/aulas/valores-

humanos-e-contra-valores 
 
 Diversidade religiosa e direitos humanos: 

https://www.centrodemidias.am.gov.br/aulas/diversidade-
religiosa-e-direitos-humanos 

 Brasil Escola –  

Este site traz sugestões de como trabalhar com diversos 

temas. Link para acesso:  

https://educador.brasilescola.uol.com.br. 

 

• Infoescola - este site traz sugestões conceituais sobre 

as diversas áreas de conhecimento: 

https://www.infoescola.com/. 

• Vamos Aprender – Site com aulas de diversos 

componentes e sobre os Temas Integradores. 

https://www.centrodemidias.am.gov.br/aulas/o-fenomeno-religioso-e-suas-manifestacoes
https://www.centrodemidias.am.gov.br/aulas/o-fenomeno-religioso-e-suas-manifestacoes
https://www.centrodemidias.am.gov.br/aulas/valores-humanos-e-contra-valores
https://www.centrodemidias.am.gov.br/aulas/valores-humanos-e-contra-valores
https://www.centrodemidias.am.gov.br/aulas/diversidade-religiosa-e-direitos-humanos
https://www.centrodemidias.am.gov.br/aulas/diversidade-religiosa-e-direitos-humanos
https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/sugestoes-como-trabalhar-tema-agua.htm
https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/sugestoes-como-trabalhar-tema-agua.htm
https://educador.brasilescola.uol.com.br/
https://www.infoescola.com/
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ENSINO FUNDAMENTAL  ANOS FINAIS 

9º ANO 

ENSINO RELIGIOSO 
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OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 
VIDEOAULAS  

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

 

 

• Currículo Interativo - Outros objetos educacionais, 

currículo interativo (filosofia): 

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

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

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

 
 

 

 

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

