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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 terceiro trimestre:  

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

 
I – Habilidades de Geografia correlacionadas com a área de ciências humanas: nesta organização as habilidades dos componentes 

de Geografia e História foram alinhadas considerando a proximidade das temáticas presentes nas habilidades-objetos de conhecimento dos 

componentes possibilitando, dessa forma, uma abordagem comum. 

II- Habilidades de Geografia correlacionadas com outras áreas de conhecimento: nesta organização as habilidades do componente 

de Geografia e dos componentes de outras áreas de conhecimento foram alinhadas, considerando a proximidade das temáticas presentes 

nas habilidades-objetos de conhecimento dos componentes, possibilitando uma abordagem comum. 

III- Habilidades do componente de Geografia: refere-se às habilidades de Geografia que, na ocasião, não puderam ser alinhadas às 

habilidades de outros componentes. 
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IV – Sugestões de videoaulas: esta tabela apresenta sugestões de videoaulas, gravadas por professores da rede estadual, que podem 

contribuir no planejamento do professor. 

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

 
Organização por componente: essa forma de organização foi estruturada em apenas uma tabela destacando os objetos de conhecimento, 

habilidades específicas do componente e sugestões de objetos de aprendizagem e videoaulas. 

 

As Orientações Curriculares do terceiro trimestre têm o propósito de auxiliar os professores no planejamento de ações que favoreçam o 

processo de ensino e aprendizagem. É preciso ficar atento, durante seu planejamento, aos cuidados em relação às habilidades que 

dependem de propostas coletivas ou que demandem compartilhamento de objetos. 

 

 

 

 
Sucesso e ótimo trabalho! 

 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental
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HABILIDADES CORRELACIONADAS COM COMPONENTES DA ÁREA 

6º ANO 

GEOGRAFIA 

3º TRIMESTRE 

ÁREA DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES 

 

 
 

 

 

 
Geografia 

História 

EF06GE07/ES - Explicar as mudanças na interação humana com a natureza a partir do surgimento 

das cidades, avaliando como elas eram na antiguidade, quais foram as primeiras cidades, quando 

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

EF06GE10 - Explicar as diferentes formas de uso do solo (rotação de terras, terraceamento, aterros 

etc.) e de apropriação dos recursos hídricos (sistema de irrigação, tratamento e redes de distribuição), 

bem como suas vantagens e desvantagens em diferentes épocas e lugares, analisando essas 

características dentro do território nacional e estadual. 

EF06HI13/ES - Conceituar “império” no mundo antigo, com vistas à análise das diferentes formas de 

equilíbrio e desequilíbrio entre as partes envolvidas, identificando as causas da queda do Império 

Romano e a transição para o Feudalismo na Europa, percebendo a complexidade da crise do século III. 

EF06HI14/ES - Identificar e analisar diferentes formas de contato, adaptação ou exclusão entre 

populações em diferentes tempos e espaços, compreendendo as diferentes formas de organização 

presentes na África, Ásia, América e Europa. 

ORIENTAÇÕES CURRICULARES 2021 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS 
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HABILIDADES CORRELACIONADAS COM OUTRAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 

6º ANO 

GEOGRAFIA 

3º TRIMESTRE 

ÁREA DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Ciências da Natureza 

 
EF06GE09/ES Elaborar modelos tridimensionais, blocos-diagramas e perfis topográficos e de 

vegetação, visando à representação de elementos e estruturas da superfície terrestre, considerando a 

escala local para a global e os aspectos físicos e geológicos do estado do Espírito Santo e do Brasil. 

EF06GE13 Analisar consequências, vantagens e desvantagens das práticas humanas na dinâmica 

climática (ilha de calor etc.). 

EF06CI11/ES Identificar as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra (da estrutura interna 

à atmosfera) e suas principais características, diferenciando-as e descrevendo-as por meio de modelos 

bidimensionais e tridimensionais e reconhecer os distintos modelos representativos do planeta Terra 

em diferentes épocas e culturas, compreendendo o impacto do desenvolvimento científico na 

construção e reconstrução desses modelos. 

EF06CI12/ES Identificar diferentes tipos de rocha, relacionando suas características à formação de 

fósseis em diferentes períodos geológicos, segundo uma perspectiva evolutiva que os encare como 

evidência e referência da vida no passado. 

EF06CI14/ES Inferir que as variações da radiação solar em cada região, ao longo do dia e em 

diferentes períodos do ano, evidenciadas pelas mudanças que ocorrem na projeção das sombras de 

diferentes objetos (gnômon, árvores, edifícios entre outros) se correlacionam com os movimentos 

relativos entre a Terra e o Sol e representar tais movimentos por meio de modelos bidimensionais e 

tridimensionais. 
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SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM OU VIDEOAULAS PARA DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS 

INTERDISCIPLINARES 

6º ANO 

3º TRIMESTRE 

A dinâmica da Hidrosfera: água no planeta: 

https://www.youtube.com/watch?v=qBALp9eyor8&list=PL1h5XXlbI6i4SjUzldCDMqTNY_YFevS73&index=7 

Bacias hidrográficas, rios, lagos. 

https://www.youtube.com/watch?v=DjcFt8vNyKc&list=PL1h5XXlbI6i4SjUzldCDMqTNY_YFevS73&index=6 
http://mecflix.mec.gov.br/ 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula 

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

https://www.telecurso.org.br/material-pedagogico 

https://www.telecurso.org.br/material-pedagogico 

https://www1.educacao.pe.gov.br/cpar/ 

https://www.youtube.com/watch?v=qBALp9eyor8&list=PL1h5XXlbI6i4SjUzldCDMqTNY_YFevS73&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=DjcFt8vNyKc&list=PL1h5XXlbI6i4SjUzldCDMqTNY_YFevS73&index=6
http://mecflix.mec.gov.br/
https://novaescola.org.br/plano-de-aula
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/vamosaprender/
https://www.telecurso.org.br/material-pedagogico
https://www.telecurso.org.br/material-pedagogico
https://www1.educacao.pe.gov.br/cpar/


GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

 

 

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 

6P ANO 

GEOGRAFIA 

3º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTOS 

 
HABILIDADES SUGESTÕES DE OBJETOS DE 

APRENDIZAGEM E VIDEOAULAS 

Fenômenos naturais e sociais 

representados de diferentes 

maneiras. 

 

Orientação. 

 
Coordenadas geográficas. 

Representação do espaço por 

meio de mapas. 

 
A linguagem cartográfica. 

EF06GE01/ES Reconhecer a importância da 

orientação e localização para desenvolver o 

pensamento geográfico. 

 

EF06GE08/ES Medir distâncias na superfície pelas 

escalas gráficas e numéricas dos mapas, 

identificando as possibilidades de representação dos 

diversos temas em mapas de diferentes tamanhos, 

em escala local para a global, considerando o grau de 

detalhamento que se deseja da informação 

representada. 

 

EF06GE09/ES Elaborar modelos tridimensionais, 

blocos-diagramas e perfis topográficos e de 

vegetação, visando à representação de elementos e 

estruturas da superfície terrestre, considerando a 

escala local para a global e os aspectos físicos e 

geológicos do estado do Espírito Santo e do Brasil. 

EF06GE10 Explicar as diferentes formas de uso do 

solo (rotação de terras, terraceamento, aterros etc.) 

e de apropriação dos recursos hídricos (sistema de 

irrigação, tratamento e redes de distribuição), bem 
como suas vantagens e desvantagens em diferentes 

 
FTD Digital 

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

Escola Digital 

https://escoladigital.org.br/ 

eduCAPES 

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

Sedu Digital 

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

Biblioteca Digital Mundial 

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

IBGE educa 

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

Currículo Interativo Digital 

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

/ 

Currículo do Espírito Santo 

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

/ 

https://sedudigital.edu.es.gov.br/
http://www.wdl.org/pt/
https://educa.ibge.gov.br/
https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/
https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/
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ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 

6P ANO 

GEOGRAFIA 

3º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTOS 

 
HABILIDADES SUGESTÕES DE OBJETOS DE 

APRENDIZAGEM E VIDEOAULAS 

Biodiversidade e ciclo 

hidrológico 

Solo: noções básicas, formação, 

perfil, classificação, formas de 

uso. 

 
Sistemas de plantios. 

 
Impactos ambientais causados 

pelo uso inadequado do solo. 

Biomas: impactos ambientais. 

Água: impacto ambiental. 

Uso e ocupação do solo do 

Espírito Santo. 

 

 

Atividades humanas e 

dinâmicas climáticas. 

épocas e lugares, analisando essas características 

dentro do território nacional e estadual. 

 

EF06GE11/ES Analisar distintas interações das 

sociedades com a natureza, com base na distribuição 

dos componentes físico-naturais, incluindo as 

transformações da biodiversidade local e do mundo, 

fazendo uma reflexão sobre como a sociedade se 

apropriou da natureza na ocupação das áreas, 

considerando a escala local para a global. 

 

EF06GE12/ES Localizar as principais bacias 

hidrográficas do Brasil e Identificar o consumo dos 

recursos hídricos e o uso das principais bacias 

hidrográficas no Brasil e no mundo, enfatizando as 

transformações nos ambientes urbanos. 

 

EF06GE13 Analisar consequências, vantagens e 

desvantagens das práticas humanas na dinâmica 

climática (ilha de calor etc.). 
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HABILIDADES CORRELACIONADAS COM COMPONENTES DA ÁREA 

7º ANO 

GEOGRAFIA 

3º TRIMESTRE 

ÁREA DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES 

 

 

Geografia 

História 

EF07GE07/ES - Analisar a influência e o papel das redes de transporte e comunicação na configuração 

do território brasileiro, considerando que os meios de transporte e comunicação no Brasil são um dos 

principais elementos para garantir a infraestrutura, ou seja, o suporte material para o crescimento e 

expansão das redes. Analisando as especificidades relativas à configuração do espaço geográfico do 

Espírito Santo. 

EF07GE09 - Interpretar e elaborar mapas temáticos e históricos, inclusive utilizando tecnologias 

digitais, com informações demográficas e econômicas do Brasil e do Estado do Espírito Santo 

(cartogramas), identificando padrões espaciais, regionalizações e analogias espaciais. 

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). 

EF07HI011/ES - Analisar a formação histórico-geográfica do território da América portuguesa, 

sobretudo, o território do Espírito Santo, por meio de mapas históricos. 

 

EF07HI09/ES - Analisar os diferentes impactos da conquista europeia da América para as populações 

ameríndias e africanas e identificar as diversas formas de resistência: guerra justa, fuga para o interior, 

suicídios, banzo, criação de quilombos, abortos, religião e sincretismos, danças, músicas e o resgate 

de histórias de personagens símbolos de resistência (como Tupac Amaro, Zacimba Gaba, Zumbi dos 

Palmares, entre outros). 
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HABILIDADES CORRELACIONADAS COM OUTRAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 

7º ANO 

GEOGRAFIA 

3º TRIMESTRE 

ÁREA DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES 

 
Ciências da Natureza 

Ensino Religiosos 

EF07GE08/ES Estabelecer relações entre os processos de industrialização e inovação tecnológica com 

as transformações socioeconômicas do território brasileiro e do Espírito Santo, identificando e 

problematizando as mudanças socioeconômicas ocorridas após o advento da industrialização e o do 

desenvolvimento tecnológico. 

EF07CI11/ES Analisar o desenvolvimento científico e tecnológico ao longo da história da humanidade, 

considerando indicadores ambientais e sociais, de modo a identificar e reconhecer avanços no 

tratamento e nas medidas de prevenção de doenças, na melhoria da saúde e da qualidade de vida das 

pessoas, incluindo a intervenção no modo e nos hábitos de vida. 

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

concepções e práticas sociais que a violam. 

 
 

SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM OU VIDEOAULAS PARA DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS 

INTERDISCIPLINARES 

7º SÉRIE 

3º TRIMESTRE 

http://mecflix.mec.gov.br/ 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula 

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

https://www.telecurso.org.br/material-pedagogico 

https://www.telecurso.org.br/material-pedagogico 

https://www1.educacao.pe.gov.br/cpar/ 

http://mecflix.mec.gov.br/
https://novaescola.org.br/plano-de-aula
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/vamosaprender/
https://www.telecurso.org.br/material-pedagogico
https://www.telecurso.org.br/material-pedagogico
https://www1.educacao.pe.gov.br/cpar/
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ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 

7P SÉRIE 

GEOGRAFIA 

3º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTOS 

 
HABILIDADES SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM 

E VIDEOAULAS 

Desigualdade social e o 

trabalho 

Os transportes e as 

telecomunicações no Brasil. 

EF07GE07/ES Analisar a influência e o papel 

das redes de transporte e comunicação na 

configuração do território brasileiro, 

considerando que os meios de transporte e 

comunicação no Brasil são um dos principais 

elementos para garantir a infraestrutura, ou 

seja, o suporte material para o crescimento e 

expansão das redes. Analisando as 

especificidades relativas à configuração do 

espaço geográfico do Espírito Santo. 

 
EF07GE08/ES Estabelecer relações entre os 

processos de industrialização e inovação 

tecnológica com as transformações 

socioeconômicas do território brasileiro e do 

Espírito Santo, identificando e problematizando 

as mudanças socioeconômicas ocorridas após 

o advento da industrialização e o do 

desenvolvimento tecnológico. 

EF07GE09 Interpretar e elaborar mapas 

temáticos e históricos, inclusive utilizando 

tecnologias digitais, com informações 

 FTD Digital  

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

Escola Digital 

https://escoladigital.org.br/ 

Brasil: país de industrialização 

tardia ou retardatária. 

 
Distribuição espacial da 

indústria no Brasil. 

eduCAPES 

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

Sedu Digital 

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

Biblioteca Digital Mundial 

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

Espírito Santo: aspectos 

econômicos. 
IBGE educa 

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

A concentração e 

desconcentração industrial. 

Currículo Interativo Digital 

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

Currículo do Espírito Santo 

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

https://sedudigital.edu.es.gov.br/
http://www.wdl.org/pt/
https://educa.ibge.gov.br/
https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/
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ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 

7P SÉRIE 

GEOGRAFIA 

3º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTOS 

 
HABILIDADES SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM 

E VIDEOAULAS 

 
Mapas temáticos do Brasil 

Linguagem Cartográfica. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Biodiversidade brasileira 

Domínios morfoclimáticos. 

demográficas e econômicas do Brasil e do 

Estado do Espírito Santo (cartogramas), 

identificando padrões espaciais, 

regionalizações e analogias espaciais. 

 
EF07GE10 Elaborar e interpretar gráficos de 

barras, gráficos de setores e histogramas, com 

base em dados socioeconômicos das regiões 

brasileiras. 

EF07GE11 Caracterizar dinâmicas dos 

componentes físico-naturais no território 

nacional, bem como sua distribuição e 

biodiversidade (florestas tropicais, cerrados, 

caatingas, campos sulinos e matas de 

araucária). Destacando as características 

físico- naturais do estado do Espírito Santo. 

 
EF07GE12 Comparar unidades de 

conservação existentes no Município de 

residência e em outras localidades brasileiras, 

com base na organização do Sistema Nacional 

de Unidades de Conservação (SNUC) 

 



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

 

 

 
HABILIDADES CORRELACIONADAS COM OS COMPONENTES DA ÁREA 

8º ANO 

GEOGRAFIA 

3º TRIMESTRE 

ÁREA DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES 

 
 

Geografia 

História 

 
EF08GE17/ES - Analisar a segregação socioespacial em ambientes urbanos da América Latina, com 

atenção especial ao estudo de favelas, alagados e zona de riscos compreendendo os motivos que levam 

a esse tipo de segregação que resulta na configuração dos diferentes tipos de espaços de moradias. 

 
EF08GE18/ES - Elaborar mapas ou outras formas de representação cartográfica para analisar as redes 

e as dinâmicas urbanas e rurais, ordenamento territorial, contextos culturais, modo de vida e usos e 

ocupação de solos da África e América, por meio da linguagem cartográfica como base para obtenção 

de informações e, ainda, como meio de expressão das investigações sobre os temas propostos de 

ordenamento territorial. 

EF08GE20 - Analisar características de países e grupos de países da América e da África no que se 

refere aos aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos, e discutir as desigualdades sociais 

e econômicas e as pressões sobre a natureza e suas riquezas (sua apropriação e valoração na produção 

e circulação), o que resulta na espoliação desses povos. 

EF08HI16/ES - Identificar, comparar e analisar a diversidade política, social e regional nas rebeliões 

e nos movimentos contestatórios ao poder centralizado, evidenciando os movimentos separatistas e de 

contestação que ocorreram no Espírito Santo, em especial, a Insurreição de Queimado. Em relação à 

Lei de Terras, há elementos que indicam a interferência do Estado através da política de branqueamento 

e teorias raciais que justificam a desigualdade e a ausência do governo na assistência de minorias 

étnicas. 
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HABILIDADES CORRELACIONADAS COM OS COMPONENTES DA ÁREA 

8º ANO 

GEOGRAFIA 

3º TRIMESTRE 

ÁREA DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES 

 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. 

EF08HI023/ES - Estabelecer relações causais entre as ideologias raciais e o determinismo no contexto 

do imperialismo europeu e seus impactos na África e na Ásia, verificando que no caso do Brasil e do 

Espírito Santo, conduziu ao projeto político/social de branqueamento da população. O darwinismo 

social, no contexto histórico do século XIX e início do século XX, legitimou o 

imperialismo/neocolonialismo. 



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 
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HABILIDADES CORRELACIONADAS COM OUTRAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 

8º ANO 

GEOGRAFIA 

3º TRIMESTRE 

ÁREA DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES 

 

 

Ciências da Natureza 

EF08GE21/ES Analisar o papel ambiental e territorial da Antártica no contexto geopolítico, sua 

relevância para os países da América do Sul e seu valor como área destinada à pesquisa, compreensão 

do ambiente global e como uma grande reserva de água doce, além de fundamental para a vida de 

espécies que habitam os oceanos. 

 
EF08GE22 Identificar os principais recursos naturais dos países da América Latina, analisando o seu 

uso para a produção de matéria-prima e energia e sua relevância para a cooperação entre os países 

do Mercosul. 

 
EF08CI14/ES Compreender e explicar o deslocamento das massas de ar e sua relação com as 

diferenças de temperatura e pressão existentes na atmosfera terrestre e na dinâmica da temperatura 

nos oceanos, de modo a relacionar climas regionais aos padrões de circulação atmosférica e oceânica 

e ao aquecimento desigual causado pela forma e pelos movimentos da Terra. 

EF08CI15/ES Identificar as principais variáveis envolvidas na previsão do tempo e simular situações 

nas quais elas possam ser medidas, associando a intervenção humana às mudanças dessas variáveis, 

com destaque para as que interferem na paisagem e na agricultura bem como para as consequências 

que acarretam no clima local e global. 

EF08CI16 Discutir iniciativas que contribuam para restabelecer o equilíbrio ambiental a partir da 

identificação de alterações climáticas regionais e globais provocadas pela intervenção humana. 
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SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM OU VIDEOAULAS PARA DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS 

INTERDISCIPLINARES 

8º SÉRIE 

3º TRIMESTRE 

 

A dinâmica da Hidrosfera: água no planeta: 

https://www.youtube.com/watch?v=qBALp9eyor8&list=PL1h5XXlbI6i4SjUzldCDMqTNY_YFevS73&index=7 

 

Bacias hidrográficas, rios, lagos. 

https://www.youtube.com/watch?v=DjcFt8vNyKc&list=PL1h5XXlbI6i4SjUzldCDMqTNY_YFevS73&index=6 

https://www.youtube.com/watch?v=qBALp9eyor8&list=PL1h5XXlbI6i4SjUzldCDMqTNY_YFevS73&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=DjcFt8vNyKc&list=PL1h5XXlbI6i4SjUzldCDMqTNY_YFevS73&index=6


GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

 

 

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 

8P SÉRIE 

GEOGRAFIA 

3º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTOS 

 
HABILIDADES SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS 

Os diferentes contextos e os 

meios técnicos e tecnológico 

na produção 

EF08GE13/ES Analisar a influência do 

desenvolvimento científico e tecnológico na 

caracterização dos tipos de trabalho e na 

economia dos espaços urbanos e rurais da 

América e da África, reconhecendo as 

mudanças ocorridas no mundo do trabalho, 

no campo e na cidade a partir do 

desenvolvimento científico e tecnológico. 

 

EF08GE14/ES Analisar os processos de 

desconcentração, descentralização e 

recentralização das atividades econômicas a 

partir do capital estadunidense e chinês em 

diferentes regiões no mundo, com destaque 

para o Brasil, considerando que a 

desconcentração industrial atual é 

resultante da industrialização de vastas 

regiões do mundo, como o Sudeste Asiático 

e América Latina. 

FTD Digital 

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

Escola Digital 

https://escoladigital.org.br/ 

eduCAPES 

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

Sedu Digital 

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

Biblioteca Digital Mundial 

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

IBGE educa 

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

Currículo Interativo Digital 

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

Currículo do Espírito Santo 

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

Transformações do espaço na 

sociedade urbano-industrial 

na América Latina. 

EF08GE15/ES Analisar a importância dos 

principais recursos hídricos da América 

Latina (Aquífero Guarani, Bacias do rio da 

 

https://sedudigital.edu.es.gov.br/
http://www.wdl.org/pt/
https://educa.ibge.gov.br/
https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/
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ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 

8P SÉRIE 

GEOGRAFIA 

3º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTOS 

 
HABILIDADES SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS 

 Prata, do Amazonas e do Orinoco, sistemas 

de nuvens na Amazônia e nos Andes, 

entre outros) e discutir os desafios 

relacionados à gestão e comercialização da 

água, identificando os principais usuários da 

água na região, como indústrias, 

residências, atividades agrícolas e os 

principais problemas relativos ao 

abastecimento da água. 

 

EF08GE16 Analisar as principais 

problemáticas comuns às grandes cidades 

latino-americanas, particularmente aquelas 

relacionadas à distribuição, estrutura e 

dinâmica da população e às condições de 

vida e trabalho. 

 

EF08GE17/ES Analisar a segregação 

socioespacial em ambientes urbanos da 

América Latina, com atenção especial ao 

estudo de favelas, alagados e zona de riscos 

compreendendo os motivos que levam a 

esse tipo de segregação que resulta na 
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ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 

8P SÉRIE 

GEOGRAFIA 

3º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTOS 

 
HABILIDADES SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS 

 
 

Cartografia: anamorfose, 

croquis e mapas temáticos da 

América e da África. 

configuração dos diferentes tipos de espaços 

de moradias. 

 
EF08GE18/ES Elaborar mapas ou outras 

formas de representação cartográfica para 

analisar as redes e as dinâmicas urbanas e 

rurais, ordenamento territorial, contextos 

culturais, modo de vida e usos e ocupação 

de solos da África e América, por meio da 

linguagem cartográfica como base para 

obtenção de informações e, ainda, como 

meio de expressão das investigações sobre 

os temas propostos de ordenamento 

territorial. 

 

EF08GE19 Interpretar cartogramas, mapas 

esquemáticos (croquis) e anamorfoses 

geográficas com informações geográficas 

acerca da África e da América. 

 

EF08GE20 Analisar características de 

países e grupos de países da América e da 

África no que se refere aos aspectos 

populacionais,     urbanos,     políticos     e 
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ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 

8P SÉRIE 

GEOGRAFIA 

3º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTOS 

 
HABILIDADES SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS 

Identidades e 

interculturalidades regionais: 

Estados Unidos da América, 

América espanhola, América 

Portuguesa e Continente 

Africano. 

econômicos, e discutir as desigualdades 

sociais e econômicas e as pressões sobre a 

natureza e suas riquezas (sua apropriação e 

valoração na produção e circulação), o que 

resulta na espoliação desses povos. 

 

EF08GE21/ES Analisar o papel ambiental e 

territorial da Antártica no contexto 

geopolítico, sua relevância para os países da 

América do Sul e seu valor como área 

destinada à pesquisa, compreensão do 

ambiente global e como uma grande reserva 

de água doce, além de fundamental para a 

vida de espécies que habitam os oceanos. 

 

EF08GE22 Identificar os principais recursos 

naturais dos países da América Latina, 

analisando o seu uso para a produção de 

matéria-prima e energia e sua relevância 

para a cooperação entre os países do 

Mercosul. 

 

EF08GE23 Identificar paisagens da América 

Latina e associá-las, por meio da cartografia, 
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ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 

8P SÉRIE 

GEOGRAFIA 

3º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTOS 

 
HABILIDADES SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS 

Diversidade ambiental e as 

transformações nas paisagens 

na América. 

aos diferentes povos da região, com base 

em aspectos da geomorfologia, da 

biogeografia e da climatologia. 

 

EF08GE24 Analisar as    principais 

características produtivas dos países latino- 

americanos (como exploração mineral na 

Venezuela;   agricultura    de  alta 

especialização  e  exploração  mineira  no 

Chile; circuito    da carne nos  pampas 

argentinos e no Brasil; circuito da cana-de- 

açúcar em Cuba; polígono industrial do 

sudeste brasileiro e plantações de soja no 

centro-oeste;   maquiladoras   mexicanas, 
entre outros). 

 



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
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HABILIDADES CORRELACIONADAS COM COMPONENTES DA ÁREA 

9º ANO 

GEOGRAFIA 

3º TRIMESTRE 

ÁREA DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES 

 
 

Geografia 

História 

EF09GE11/ES - Relacionar as mudanças técnicas e científicas decorrentes do processo de 

industrialização com as transformações no trabalho em diferentes regiões do mundo e suas 

consequências no Brasil, fazendo uma reflexão sobre as relações de trabalho na sociedade capitalista. 

EF09GE13/ES - Analisar a importância da produção agropecuária na sociedade urbano-industrial ante 

o problema da desigualdade mundial de acesso aos recursos alimentares e à matéria prima, destacando 

a concentração de renda como uma das causas do aumento da pobreza estrutural e da falta de 

condições dignas de vida e de moradia para a população em geral. 

EF09GE14 - Elaborar e interpretar gráficos de barras e de setores, mapas temáticos e esquemáticos 

(croquis) e anamorfoses geográficas para analisar, sintetizar e apresentar dados e informações sobre 

diversidade, diferenças e desigualdades sociopolíticas e geopolíticas mundiais. 

EF09HI027/ES - Relacionar aspectos das mudanças econômicas, culturais e sociais ocorridas no Brasil 

a partir da década de 1990 ao papel do País e do Espírito Santo no cenário internacional na era da 

globalização, examinando os processos de urbanização, migrações de diferentes etnias e por variadas 

motivações, produções culturais, mudanças tecnológicas e espaciais na cidade e no campo, instalações 

e construções de empreendimentos, empresas e pactos comerciais estabelecidos no Estado, suas 

consequências e transformações para a sociedade, povos e comunidades tradicionais. 

EF09HI028/ES - Identificar e analisar aspectos da Guerra Fria, seus principais conflitos e as tensões 

geopolíticas no interior dos blocos liderados por soviéticos e estadunidenses. Compreendendo a 

emergência da Guerra Fria no contexto político mundial da segunda metade do século XX, os interesses 

e objetivos da OTAN e do Pacto de Varsóvia no âmbito das disputas estratégicas e conflitos indiretos 

liderados pelos Estados Unidos e pela União Soviética, e percebendo as permanências de mentalidades 
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HABILIDADES CORRELACIONADAS COM COMPONENTES DA ÁREA 

9º ANO 

GEOGRAFIA 

3º TRIMESTRE 

ÁREA DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES 

 e imaginários que, nos dias atuais, dividem o mundo em extremos e aumentam processos de exclusão 

e posições de xenofobia e aversão ao outro. 

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. 

 
 

SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM OU VIDEOAULAS PARA DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS 

INTERDISCIPLINARES 

9º SÉRIE 

3º TRIMESTRE 

http://mecflix.mec.gov.br/ 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula 

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

https://www.telecurso.org.br/material-pedagogico 

https://www.telecurso.org.br/material-pedagogico 

https://www1.educacao.pe.gov.br/cpar/ 

http://mecflix.mec.gov.br/
https://novaescola.org.br/plano-de-aula
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/vamosaprender/
https://www.telecurso.org.br/material-pedagogico
https://www.telecurso.org.br/material-pedagogico
https://www1.educacao.pe.gov.br/cpar/
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Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 
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ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 

9P SÉRIE 

GEOGRAFIA 

3º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTOS 

 
HABILIDADES SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS 

Transformações do espaço 

na sociedade urbano- 

industrial. 

EF09GE10/ES Analisar os impactos do 

processo de industrialização na produção e 

circulação de produtos e culturas na Europa, na 

Ásia e na Oceania compreendendo que as 

transformações ocorridas com o advento da 

indústria em um primeiro momento na Europa 

e depois nos demais continentes, gerou o 

aumento da exploração de recursos naturais, 

com o aumento cada vez maior das 

tecnologias. 

 

EF09GE11/ES Relacionar as mudanças 

técnicas e científicas decorrentes do processo 

de industrialização com as transformações no 

trabalho em diferentes regiões do mundo e 

suas consequências no Brasil, fazendo uma 

reflexão sobre as relações de trabalho na 

sociedade capitalista. 

FTD Digital 

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

Escola Digital 

https://escoladigital.org.br/ 

eduCAPES 

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

Sedu Digital 

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

Biblioteca Digital Mundial 

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

IBGE educa 

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

Currículo Interativo Digital 

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

Currículo do Espírito Santo 

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

Cadeias industriais e 

inovação no uso dos 

recursos naturais e 

matérias-primas. 

EF09GE12 Relacionar o processo de 

urbanização às transformações da produção 

agropecuária, à expansão do desemprego 

estrutural e ao papel crescente do capital 

 

https://sedudigital.edu.es.gov.br/
http://www.wdl.org/pt/
https://educa.ibge.gov.br/
https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/
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ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 

9P SÉRIE 

GEOGRAFIA 

3º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTOS 

 
HABILIDADES SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Leitura e elaboração de 

mapas temáticos, croquis e 

outras formas de 

representação  para 

analisar informações 

geográficas. 

financeiro em diferentes países, com destaque 

para o Brasil. 

 

EF09GE13/ES Analisar a importância da 

produção agropecuária na sociedade urbano- 

industrial ante o problema da desigualdade 

mundial de acesso aos recursos alimentares e 

à matéria-prima, destacando a concentração 

de renda como uma das causas do aumento da 

pobreza estrutural e da falta de condições 

dignas de vida e de moradia para a população 

em geral. 

 

EF09GE14 Elaborar e interpretar gráficos de 

barras e de setores, mapas temáticos e 

esquemáticos (croquis) e anamorfoses 

geográficas para analisar, sintetizar e 

apresentar dados e informações sobre 

diversidade, diferenças e desigualdades 

sociopolíticas e geopolíticas mundiais. 

 

EF09GE15 Comparar e classificar diferentes 

regiões do mundo com base em informações 

populacionais, econômicas e socioambientais 
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ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 

9P SÉRIE 

GEOGRAFIA 

3º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTOS 

 
HABILIDADES SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS 

 
 

 

 
 

 

 
Diversidade ambiental e as 

transformações nas 

paisagens na Europa, na 

Ásia e na Oceania. 

representadas em mapas temáticos e com 

diferentes projeções cartográficas. 

 
EF09GE16/ES Identificar e comparar 

diferentes domínios morfoclimáticos da 

Europa, da Ásia e da Oceania, reconhecendo e 

listando as diferenças e semelhanças entre os 

biomas dos três continentes, considerando o 

uso de mapas físicos para espacialização das 

áreas de ocorrência desses domínios. 

 

EF09GE17 Explicar as características físico- 

naturais e a forma de ocupação e usos da terra 

em diferentes regiões da Europa, da Ásia e da 

Oceania. 

 

EF09GE18 Identificar e analisar as cadeias 

industriais e de inovação e as consequências 

dos usos de recursos naturais e das diferentes 

fontes de energia (tais como termoelétrica, 

hidrelétrica, eólica e nuclear) em diferentes 

países. 

 
EF09GE18 Identificar e analisar as cadeias 
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ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 

9P SÉRIE 

GEOGRAFIA 

3º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTOS 

 
HABILIDADES SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS 

 industriais e de inovação e as consequências 

dos usos de recursos naturais e das diferentes 

fontes de energia (tais como termoelétrica, 

hidrelétrica, eólica e nuclear) em diferentes 
países. 

 

 


