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Caro(a) Professor(a),  

 

Considerando a necessidade de ampliação e aprofundamento das discussões presentes no novo Currículo do Espírito Santo, nas matrizes 

de avaliações externas e no trabalho por áreas de conhecimento, a Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental elaborou as 

Orientações Curriculares para as Escolas Estaduais. O objetivo é orientar professores e pedagogos para o planejamento pedagógico e a 

gestão curricular com foco na aprendizagem dos estudantes durante o ano letivo de 2022. 

Este documento não substitui o currículo, no entanto representa uma forma de desdobramento que pode auxiliar em sua implementação. 

Aponta caminhos a partir do alinhamento entre os componentes de uma mesma área e também entre as diferentes Áreas de Conhecimento, 

servindo como um instrumento de gestão da aprendizagem para a equipe pedagógica da escola.  

Além da integração entre as áreas é importante a conexão com os Temas Integradores presentes no Currículo do Espírito Santo, uma vez 

que são capazes de entrelaçar as diversas áreas de conhecimento que compõem o Currículo do Espírito Santo e trazem questões que 

atravessam as experiências dos sujeitos em seus contextos de vida, ações no público, no privado e no cotidiano. Compreende aspectos 

para além da dimensão cognitiva, dando conta da formação social, política e ética e que considera e valoriza as diversas identidades 

culturais. 

O documento está organizado em uma tabela, estruturada da seguinte forma: 

Primeira seção: Duas colunas onde estão descritas as habilidades e os objetos de conhecimento referentes ao ano/série. 
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Segunda seção: Estão as Habilidades do componente correlacionadas entre as diferentes Áreas de Conhecimento, o que pode auxiliar no 

trabalho interdisciplinar. 

Terceira seção: Descritores PAEBES, para os componentes que são contemplados por essa avaliação externa, o que permite a utilização 

dessa informação de modo mais direto no plano de aula. 

Quarta seção: Sugestões de objetos de aprendizagem e videoaulas, para que além dos livros didáticos o professor possa tem algumas 

sugestões de materiais a serem utilizados em suas aulas. 

É importante ressaltar o seu papel de referência institucional para a elaboração do plano de ensino anual, bem como das ações de 

realinhamento curricular, na medida em que as habilidades e/ou objetos de conhecimento estão organizados por trimestre, com orientações 

que permitem ao professor refletir sobre a sua prática educativa. Serve ainda como um ponto de referência para o desenvolvimento das 

habilidades esperadas ao fim de cada etapa da Educação Básica.  

As orientações curriculares foram desenvolvidas para atender às necessidades dos estudantes, dando-lhes a oportunidade de alcançar uma 

aprendizagem significativa e de qualidade, a partir do alinhamento das habilidades (cognitivas e tecnológicas) e objetos de conhecimento 

no processo de elaboração do planejamento com foco nas expectativas de aprendizagem. 

 

 

Ótimo trabalho! 
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Ensino Médio 

Filosofia - 1ª Série 

1º Trimestre 

Habilidades  Categorias/Objetos de Conhecimento 

EM13CHS101  Identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas 

expressas em diversas linguagens, com vistas à compreensão de ideias filosóficas e 
de processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, 

ambientais e culturais.  

 

EM13CHS102  Identificar, analisar e discutir as circunstâncias históricas, 
geográficas, políticas, econômicas, sociais, ambientais e culturais de matrizes 

conceituais (etnocentrismo, racismo, evolução, modernidade, 

cooperativismo/desenvolvimento etc.), avaliando criticamente seu significado 

histórico e comparando-as a narrativas que contemplem outros agentes e discursos. 
  

EM13CHS103  Elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos 

relativos a processos políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais e 

epistemológicos, com base na sistematização de dados e informações de diversas 

naturezas (expressões artísticas, textos filosóficos e sociológicos, documentos 
históricos e geográficos, gráficos, mapas, tabelas, tradições orais, entre outros).  

 

EM13CHS301  Problematizar hábitos e práticas individuais e coletivos de 

produção, reaproveitamento e descarte de resíduos em metrópoles, áreas urbanas e 
rurais, e comunidades com diferentes características socioeconômicas, e elaborar e/ou 

selecionar propostas de ação que promovam a sustentabilidade socioambiental, o 

combate à poluição sistêmica e o consumo responsável.  

 

EM13CHS303 Debater e avaliar o papel da indústria cultural e das culturas de massa 

 

Conhecimento, Tempo, Espaço 

 

 Pensamento, conhecimento e filosofia 

 

Territórios e Fronteiras 

  

 Multiculturalismo e Produção do 

pensamento. 
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Ensino Médio 

Filosofia - 1ª Série 

1º Trimestre 

no estímulo ao consumismo, seus impactos econômicos e socioambientais, com vistas 

à percepção crítica das necessidades criadas pelo consumo e à adoção de hábitos 

sustentáveis. 

 

EM13CHS204FIL/ES Comparar e avaliar os processos de ocupação do espaço e a 
formação de territórios, territorialidades e fronteiras, identificando o papel de 

diferentes agentes (como grupos sociais e culturais, impérios, Estados Nacionais e 

organismos internacionais) e considerando os conflitos populacionais (internos e 

externos), a diversidade étnico-cultural e as características socioeconômicas, políticas, 
ideológicas e tecnológicas 

 

EM13CHS206FIL/ES Analisar a ocupação humana e a produção do espaço em 

diferentes tempos e modos de pensar daí derivados, aplicando os princípios de 
localização, distribuição, ordem, extensão, conexão, arranjos, casualidade, entre 

outros que contribuem para raciocínio geográfico e filosófico.  

 

Habilidades  correlacionadas com habilidades de outros componentes 

EM13CNT206 Discutir a importância da preservação e conservação da biodiversidade, considerando parâmetros qualitativos e 

quantitativos, e avaliar os efeitos da ação humana e das políticas ambientais para a garantia da sustentabilidade do planeta. 

EM13CNT201QUI/ES  Analisar e discutir modelos e teorias propostas, em diferentes épocas e culturas, considerando as teorias 

atômicas desenvolvidas ao longo da história da humanidade, comparando-os com o modelo atômico moderno. 
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Ensino Médio 

Filosofia - 1ª Série 

1º Trimestre 

EM13CNT201/ES  Identificar, analisar e discutir transformações de ideias, modelos, teorias e leis propostos em diferentes épocas e 

culturas para comparar distintas explicações sobre o surgimento e a evolução da Vida, da Terra e do Universo. 

EM13CNT208/ES   Analisar a história humana, considerando sua origem, diversificação, dispersão pelo planeta e diferentes formas 

de interação com a natureza compreendendo a Ciência como construção humana. 

EM13CNT303/ES  Interpretar textos de divulgação científica que tratem de temáticas relacionadas à História e Filosofia da Ciência, 

disponíveis em diferentes mídias, considerando a consistência dos argumentos e a coerência das conclusões, visando construir 

estratégias de seleção de fontes confiáveis de informações. 

EM13MAT103  Interpretar e compreender textos científicos ou divulgados pelas mídias, que empregam unidades de medida de 

diferentes grandezas e as conversões possíveis entre elas, adotadas ou não pelo Sistema Internacional (SI), como as de armazenamento 

e velocidade de transferência de dados, ligadas aos avanços tecnológicos. 

EM13LP20 Compartilhar gostos, interesses, práticas culturais, temas/ problemas/questões que despertam maior interesse ou 

preocupação, respeitando e valorizando diferenças, como forma de identificar afinidades e interesses comuns, como também de 

organizar e/ou participar de grupos, clubes, oficinas e afins. 

EM13LP01 Relacionar o texto, tanto na produção como na leitura/escuta, com suas condições de produção e seu contexto sócio-

histórico de circulação (leitor/audiência previstos, objetivos, pontos de vista e perspectivas, papel social do autor, época, gênero do 
discurso etc.), de forma a ampliar as possibilidades de construção de sentidos e de análise crítica e produzir textos adequados a 

diferentes situações. 

Descritores PAEBES 

Não há descritores do PAEBES para esse componente nesta série/ano. 
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Ensino Médio 

Filosofia - 1ª Série 

1º Trimestre 

Sugestões de objetos de aprendizagem e videoaulas 

O que é filosofia. Atitude filosófica 
https://centrodemidias.am.gov.br/aulas/filosofia-experiencia-do-pensamento 
Os primeiros filósofos pré-socráticos:https://centrodemidias.am.gov.br/aulas/os-primeiros-filosofos-pre-socraticos 

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/. 

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 

 
Canal da SeduES no Youtube - Este canal disponibiliza videoaulas de diversos temas elaboradas para atender os alunos e professores 

da rede durante o período de pandemia:https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists 

Plataforma Árvore de Livros: são inúmeros livros de diferentes saberes: https://app.arvore.com.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. 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/ 
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Ensino Médio 

Filosofia - 2ª Série 

1º Trimestre 

Habilidades  Objetos de Conhecimento 

Fomentar uma cidadania ativa pela participação crítica e, consequentemente, por meio 
de: a) debates, seminários temáticos, organização de júri simulado; b) uso das 

diversas mídias (música, poesia, literatura, crônicas, jornal, internet, documentário e 

filme em vídeo); c) elaboração e produção de projetos interdisciplinares ou 
transdisciplinares cujo foco seja a comunidade do entorno das unidades educacionais. 

 

Pesquisar, ler, interpretar e contextualizar textos da tradição filosófica em vista de uma 

produção crítica, pessoal e/ou coletiva, desse processo de investigação. 

Reconhecer, valorizar, fortalecer e fomentar manifestações culturais locais e regionais, 

bem como problematizar setores das industrias da cultura, analisando criticamente a 

ambiguidade de seus parâmetros de produção a partir de critérios midiáticos e de 

mercado. 

Pesquisar, ler, interpretar e contextualizar textos da tradição filosófica em vista de 
uma produção crítica, pessoal e/ou coletiva, desse processo de investigação. 

 

Estimular a elaboração rigorosa de conceitos por meio da apresentação, análise e 

confronto de opiniões e/ou correntes de pensamento, num reconhecimento da 
dialogicidade como valor humano e social. 

 

 

 

 Ser humano e sensibilidade: 

Dualismo corpo e alma. 
Amor. Desejo. Eroticidade. Amizade. 
Ódio/violência. Solidariedade. Caridade. 
Felicidade. Paz. 

 Ser humano existência e 

temporalidade: 
Liberdade. Finitude. Natureza humana.  

 
 Ser humano, identidade e cultura: 

Subjetividade. Alteridade. Processo 
Civilizatório. Etnocentrismo. 
Multiculturalismo. 

 

 
Observações: 

1ª) Os temas / tópicos devem contemplar os 

textos clássicos dos filósofos. Eles estão 

dispostos numa “sequência didática”. 

Contudo, é possível repetí-los e estudá-los em 

diferentes contextos; 
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Ensino Médio 

Filosofia - 2ª Série 

1º Trimestre 

Objeto de Conhecimento correlacionados com objetos de outros componentes 

SOCIOLOGIA: Conceito de Trabalho e Emprego.  

HISTÓRIA: Industrialização e colonização: a divisão internacional do trabalho. 

HISTÓRIA: Movimentos feministas em todo o mundo. 

GEOGRAFIA: Territorialização. Fronteiras em movimento. O território brasileiro. O território do Espírito Santo. 

Descritores PAEBES 

Não há descritores do PAEBES para esse componente nesta série/ano. 

Sugestões de objetos de aprendizagem e videoaulas 

Currículo do Espírito Santo: 

https://sedu.es.gov.br/curriculo-do-espirito-santo  
 

O que é filosofia. Atitude filosófica 

https://centrodemidias.am.gov.br/aulas/filosofia-experiencia-do-pensamento 
 
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/. 

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 
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Ensino Médio 

Filosofia - 2ª Série 

1º Trimestre 

Canal da SeduES no Youtube - Este canal disponibiliza videoaulas de diversos temas elaboradas para atender os alunos e professores 

da rede durante o período de pandemia:https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists 

Centro de Mídias de Educação do Amazonas - Plataforma da SEDUC do Amazonas com aulas de diversos conteúdo do Ensino 

Médio e do Ensino Fundamental para estudantes e professores. https://centrodemidias.am.gov.br/  

Plataforma Árvore de Livros: são livros de diferentes saberes: https://app.arvore.com.br/ 
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Ensino Médio 

Filosofia - 3ª Série 

1º Trimestre 

Habilidades  Objetos de Conhecimento 

Fomentar uma cidadania ativa pela participação crítica e, consequentemente, por meio 
de: a) debates, seminários temáticos, organização de júri simulado; b) uso das 

diversas mídias (música, poesia, literatura, crônicas, jornal, internet, documentário e 

filme em vídeo); c) elaboração e produção de projetos interdisciplinares ou 
transdisciplinares cujo foco seja a comunidade do entorno das unidades educacionais. 

 

Identificar, analisar e se posicionar diante das opções de trabalho e atuação profissional 

numa escolha ética e sustentável.  

Identificar, problematizar e denunciar comportamentos inautênticos e desumanizantes 

em nível pessoal e coletivo, na esfera social, cultural, histórica, em especial quanto ao 

consumo e no tocante ao mundo do trabalho. 

 

Estimular a elaboração rigorosa de conceitos por meio da apresentação, análise e 

confronto de opiniões e/ou correntes de pensamento, num reconhecimento da 
dialogicidade como valor humano e social. 

 

Distinguir, considerar, reconhecer e confrontar as múltiplas interpretações e 

expressões acerca das normas e dos valores humanos em sua historicidade, tanto em 

sua dimensão pessoal e existencial quanto em relação aos diferentes grupos sociais, 

principalmente com os que são discriminados por sua condição étnica, sexual, etária, 

física, econômica e/ou geográfica.  

 Ser  humano e trabalho: dimensão do 
cuidado. Trabalho manual e intelectual. 

Dignidade e alienação. 

 Cultura e Ideologia de dominação. 

 Ética Conceitos: - Moral, imoral e amoral. 

Bem. A universalidade e relatividade 

dos valores.  

 Política: poder, força, legitimidade, 

hegemonia, sociedade civil e política. 
Estado-nação e formas de governo.  

 Democracia: Origem, democracia diereta, 

participativa e representativa como 
valor  universal. Fragilidades e crises na 

democracia. A Tradiçao dos direitos 

humanos jurídicas. 
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Ensino Médio 

Filosofia - 3ª Série 

1º Trimestre 

Construir um ambiente participativo e engajado em favor da tradição dos Direitos 

Humanos e do Estado democrático de Direito.  

Analisar as causas das várias manifestações sociais da violência para uma ação ética e 

política transformadora e em prol de uma sociedade sem exclusões sociais. 

Objetos de conhecimento correlacionadas com objetos de outros componentes 

SOCIOLOGIA: Cultura e ideologia. Identidade Cultural e Multiculturalismo. Cultura de massa e Indústria Cultural. 

GEOGRAFIA: Fenômenos da natureza: alterações antrópicas e implicações em sua dinâmica global-local e local-global.  

HISTÓRIA: O local e o mundial: neoliberalismo e globalização. 

Descritores PAEBES 

Não há descritores do PAEBES para esse componente nesta série/ano. 

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 

 

mailto:curriculo@sedu.es.gov.br
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 
Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

 

                                                                                                                          Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        curriculo@sedu.es.gov.br  

                                                                                                                                                                                  (27) 3636-7838 / 7842 

Ensino Médio 

Filosofia - 3ª Série 

1º Trimestre 

Canal da SeduES no Youtube - Este canal disponibiliza videoaulas de diversos temas elaboradas para atender os alunos e professores 

da rede durante o período de pandemia:https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists 

 

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

 

 

 

 

mailto:curriculo@sedu.es.gov.br
https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists

	Arte
	Biologia
	Educação Física
	Filosofia
	Física
	Geografia
	História
	Língua Inglesa
	Língua Portuguesa
	Matemática
	Química
	Sociologia
	Fevereiro 2022

