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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 descritos 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 ter 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 

Química -1ª Série 

1º Trimestre 

Habilidades  Objetos de Conhecimento 

EM13CNT101QUIa/ES Analisar e representar, com ou sem o uso de dispositivos e 

de aplicativos digitais específicos, as transformações e conservações em sistemas que 

envolvam quantidade de matéria e energia, em situações cotidianas, identificando as 

propriedades físicas e químicas dos materiais e substâncias, assim como relacioná-las 

à aplicações tecnológicas em processos de extração, separação e purificação de 

substâncias, priorizando processos produtivos que visem o desenvolvimento 

sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da vida em todas 

as suas formas. 

EM13CNT104QUI/ES Avaliar os benefícios e os riscos à saúde e ao ambiente dos 

produtos e materiais usados no cotidiano, considerando sua composição, toxicidade e 

reatividade, como também o nível de exposição a eles, posicionando-se criticamente e 

propondo soluções individuais e/ou coletivas para um consumo consciente, descarte 

responsável e/ou reciclagem. 

EM13CNT205QUIa/ES Conduzir atividades experimentais, interpretar resultados e 

realizar previsões sobre atividades experimentais relacionadas com os processos 

tecnológicos de extração, separação e purificação de substâncias, com base nas noções 

de probabilidade e incerteza, reconhecendo os limites explicativos das ciências. 

EM13CNT206 Discutir a importância da preservação e conservação da 

biodiversidade, considerando parâmetros qualitativos e quantitativos, e avaliar os 

Matéria e Energia 

 Propriedades dos materiais e 

substâncias 

 Estrutura da matéria e modelos 

atômicos 

 Tabela Periódica: importância ao longo 

histórico e sua aplicação.  

 Radioatividade 

 

Terra e Universo 

 Ligações Químicas e sua classificação e 

configurações. 
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Ensino Médio 

Química -1ª Série 

1º Trimestre 

efeitos da ação humana e das políticas ambientais para a garantia da sustentabilidade 

do planeta. 

EM13CNT103QUI/ES  Utilizar o conhecimento sobre as radiações e suas origens no 

desenvolvimento das teorias atômicas, assim como para avaliar as potencialidades e 

os riscos de sua aplicação em equipamentos de uso cotidiano, na saúde, no ambiente, 

na indústria, na agricultura e na geração de energia elétrica. 

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. 

EM13CNT101QUIb/ES  Analisar e representar, com ou sem o uso de dispositivos e 

de aplicativos digitais específicos, a interação entre matéria e energia, considerando 

as diferentes ligações químicas, assim como os compostos moleculares, metálicos e 

iônicos resultantes dessa combinação. 

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. 

EM13CNT307 Analisar as propriedades dos materiais para avaliar a adequação de seu 

uso em diferentes aplicações (industriais, cotidianas, arquitetônicas ou tecnológicas) 
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Ensino Médio 

Química -1ª Série 

1º Trimestre 

e/ou propor soluções seguras e sustentáveis considerando seu contexto local e 

cotidiano. 

EM13CNT103 Utilizar o conhecimento sobre as radiações e suas origens para avaliar 

as potencialidades e os riscos de sua aplicação em equipamentos de uso cotidiano, na 

saúde, no ambiente, na indústria, na agricultura e na geração de energia elétrica. 

EM13CNT104 Avaliar os benefícios e os riscos à saúde e ao ambiente, considerando 

a composição, a toxicidade e a reatividade de diferentes materiais e produtos, como 

também o nível de exposição a eles, posicionando-se criticamente e propondo soluções 

individuais e/ou coletivas para seus usos e descartes responsáveis. 

EM13CNT101QUIh/ES Analisar e representar, com ou sem o uso de dispositivos e 

de aplicativos digitais específicos, as transformações e conservações em sistemas que 

envolvam quantidade de matéria e energia considerando as mudanças envolvidas nas 

reações químicas, resultante dos processos dos processos nucleares e liberação de 

partículas, priorizando processos produtivos que visem o desenvolvimento sustentável, 

o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas 

formas. 

Habilidades correlacionadas com habilidades de outros componentes 

Existe a possibilidade de diálogo entre os componentes curriculares de Química e Física, ao se trabalhar a História e Filosofia da Ciência 

descrita nas habilidades EM13CNT201/ES, EM13CNT208/ES, EM13CNT303/ES. Ao se trabalhar o conceito de Conservação da Energia 
também é possível trabalhar interdisciplinar a partir das habilidades EM13CNT101, EM13CNT203 e a habilidade EM13CNT205FISa/ES.  
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Ensino Médio 

Química -1ª Série 

1º Trimestre 

 O componente curricular de Química ao 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/ Debater e avaliar o papel 

da indústria cultural e das culturas de massa 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 dialoga com algumas habilidades da área 

de Ciências Humanas como:EM13CHS10 1, EM13CHS30 1, EM13CHS30 3. 

 

E quando o componente curricular de Química  trabalha no decorrer do 1ºTrimestre textos, diferentes tipos de mídias  e atividades 

práticas que perpassam pela área de Linguagens e suas tecnologias  habilidades que possam colaborar para que o estudante 

compreenda e tenha subsídios para desenvolver o seu protagonismo e consiga por meio de interações com a proposta de contribuir 

para uma sociedade mais justa, sustentável e  consciente quanto aos recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas 

formas utilizando as habilidades de Linguagem : EM13LP01, EM13LP02, EM13LP12, EM13LP16, EM13LP17, EM13LP18 LP.  

 

Ao trabalhar a formação do sujeito e em suas práticas sociais, para fazer uso crítico dessa mídia em práticas de seleção, compreensão 

e produção de discursos em ambiente digital.  De forma a colaborar para que o estudante se posicione criticamente a partir de estudo 

coletivo sobre as diversas visões de mundo presentes nas diferentes práticas corporais, levando em conta seus contextos de produção 

e de circulação de discursos discriminatórios utilizando as habilidades de Educação Física como: EM13LGG702, EM13LGG302-

EFa/ES 

 

Em Arte as habilidades   EM13LGG304ARTa/ES, EM13LGG703ARTa/ES, contribuem para o componente de Química ao discutir 

diferentes linguagens artísticas, mídias e ferramentas digitais em processos de produção coletiva, colaborativa e projetos autorais em 

ambientes digitais quando trabalha com os objetos de conhecimento que envolva propriedades dos materiais e substâncias e/ou 

estrutura da matéria e modelos atômicos e sua evolução. 
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Ensino Médio 

Química -1ª Série 

1º Trimestre 

 

O componente curricular de Língua Inglesa contribui para discutir contextos que trabalhem estrutura da matéria e modelos atômicos 

(escola, comunidade, rede social) fazendo uso do inglês a partir das habilidades de:13LGG204, EM13LGG301ING/ES, 3LGG403 

 

Ao propor situações que envolvam uma interpretação crítica de com ou sem apoio de tecnologias digitais, utilizando quando necessário, 

a notação científica para expressar uma medida, compreendendo as noções de algarismos significativos e algarismos e reconhecendo 

que toda medida é inevitavelmente acompanhada de erro usando técnicas algébricas e gráficas, com ou sem apoio de tecnologias 

digitais oportunizam trabalho interdisciplinar com o componente de Matemática a partir dos objetos de conhecimento que trabalham 

com: EM13MAT101,  EM13MAT313, EM13MAT301.  

Descritores  

PAEBES 

 

D18 (Q) Reconhecer os critérios utilizados na organização da Tabela Periódica. 

D19 (Q) Identificar as propriedades periódicas dos elementos (raio atômico, eletronegatividade, potencial de ionização, afinidade 

eletrônica). 

D20 (Q) Reconhecer as propriedades das substâncias iônicas, covalentes e metálicas. 

D73 (Q) Reconhecer a evolução histórica dos modelos atômicos 

D72 (F) Identificar a presença de radiações em situações cotidianas (raios x, radiação solar, micro-ondas, entre outros). 

 

EIXOS DO SAEB - A1, B1, C1 

                             A3, B3, C3 
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Ensino Médio 

Química -1ª Série 

1º Trimestre 

Sugestões de objetos de aprendizagem e videoaulas 

Ligações químicas: Ligações Covalentes: 

https://www.youtube.com/watch?v=82-Fh6HOHoc&list=PL1h5XXlbI6i6XWAquhm40_xV_T9N9HvdY&index=4 

Ligações Químicas: https://www.youtube.com/watch?v=wrfVXhRtkE8&list=PL1h5XXlbI6i6XWAquhm40_xV_T9N9HvdY&index=6  
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Ensino Médio 

Química - 2ª Série 

1º Trimestre 

Habilidades  Objetos de Conhecimento 

  Efetuar cálculos envolvendo as grandezas: volume molar, massa molar e 

número de moléculas, para um gás ideal nas CNTP.  

 Aplicar as leis e a equação geral dos gases na resolução de situações problema 

(cotidiano), utilizando as unidades: atmosfera, milímetros de mercúrio, pascal, 

litro, metro cúbico, grau Celsius, Kelvin, mol.  

 Reconhecer as influências de diferentes variáveis físicas e químicas nos 

processos de evaporação, ebulição e congelamento de líquidos puros.  

 Prever a solubilidade de uma substância a partir de gráficos de curva de 

solubilidade, em função da temperatura e pressão (para gases). 

  Determinar as diferentes concentrações de soluções (mol/L, ppm e %). 

 Calcular e interpretar dados sobre a concentração de soluções expressas nas 

unidades: g/L, mol/L, porcentagem em massa (%) e ppm. 

 

 Massa molar e quantidade de matéria 

(mol). 

 Estudo do rendimento de uma reação e 

grau de pureza de reagentes e produtos. 

 Cálculos químicos  

  Unidades de medida / Grandezas físicas 

e químicas.  

 Massa molar e quantidade de matéria 

(mol).  

 Volume molar gasoso.  

 Relações quantitativas de massa, de 

quantidade de matéria e volume nas 

transformações químicas.  

 Estudo do rendimento de uma reação e 

grau de pureza de reagentes e produtos. 

  Teoria cinética dos gases: equação 

geral e equação de Clayperon. As 

soluções no cotidiano  

Soluções, solubilidade e concentrações (g/L, 

mol/L, ppm e %) 
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Ensino Médio 

Química - 2ª Série 

1º Trimestre 

Objetos de conhecimento correlacionados com objetos de outros componentes 

O objeto de conhecimento: Cálculos químicos oportuniza trabalho interdisciplinar com os componentes de Língua Portuguesa por 

meio do objeto de conhecimento que trabalha: Informatividade e argumentatividade; Enunciado e enunciação. Colaborando assim, 

para compreender, analisar e criticar o conteúdo de diferentes modalidades textuais. 

 

Os objetos de conhecimento abordados no primeiro trimestre possibilitam trabalho interdisciplinar com o componente de Matemática 

a partir do objeto de conhecimento: tratamento da informação: leitura e interpretação de tabelas e gráficos; Construção de gráficos 

diversos retratando problemas do cotidiano; sistemas de equações e equações. 

 

E os objetos de conhecimento de conhecimento que abordam temperatura e suas escalas; Conceito de calor sensível, latente e trocas 

de calor; Equilíbrio térmico; Propagação de calor e aplicações; Termoquímica: Espontaneidade das reações e seus aspectos qualitativos; 

Introdução ao estudo dos gases.  Volume molar gasoso.  Teoria cinética dos gases: equação geral e equação de Clayperon possibilitam 

trabalho articulado com Física. 

 

Descritores  

PAEBES  

D22 (Q) Calcular a quantidade de matéria, relacionando-a com o número de partículas, massa ou volume. 

D23 (Q) Balancear equações químicas por meio do método das tentativas. 

D24 (Q) Reconhecer as relações estequiométricas que ocorrem em uma reação química. 

 

EIXOS DO SAEB -  A1 B1 C1 
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Ensino Médio 

Química - 2ª Série 

1º Trimestre 

                             A2 B2 C3 

                             A3 B3 C3 

Sugestões de objetos de aprendizagem e videoaulas 

Cálculos Químicos: 

 https://www.youtube.com/watch?v=DI7NtOx8lII&list=PL1h5XXlbI6i6XWAquhm40_xV_T9N9HvdY&index=3  
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Ensino Médio 

Química - 3ª Série 

1º Trimestre 

Habilidades  Objetos de Conhecimento 

 Compreender a natureza das interações e a dimensão da energia envolvida nas 

transformações nucleares;  

  Identificar as formas de utilização das reações nucleares, tais como em usinas 

nucleares, indústrias, agricultura e medicina, produção de energia e bélico.  

  Compreender que a energia nuclear pode ser obtida por processos de fissão e 

fusão nuclear.  

 Compreender as transformações nucleares que dão origem à radioatividade para 

reconhecer sua presença na natureza e em sistemas tecnológicos. 

 Identificar e reconhecer a importância das estruturas químicas dos 

hidrocarbonetos,  

  Reconhecer a importância da química orgânica para a produção de fármacos e 

a relação desses com a vida.  

  Reconhecer a importância e as implicações das substâncias orgânicas na 

sociedade moderna.  

 Identificar os fatores que podem alterar um sistema químico em equilíbrio. 

 Identificar as características do estado de equilíbrio. 

 Compreender o fenômeno do deslocamento do equilíbrio em reações químicas. 

 Determinar o valor de pH (ou pOH) de uma solução a partir do equilíbrio iônico 

da água. 

 Prever o sentido do deslocamento de um equilíbrio químico, aplicando o princípio 

de Le Chatelier. 

 As transformações da matéria e os 

fatores que interferem 

  Modelos explicativos para o equilíbrio 

químico: introdução. 

 Aspectos quantitativos do equilíbrio 

químico. 

 Princípio de Le Chatelier e os fatores que 

afetam o estado de equilíbrio. 

 Equilíbrio iônico da água: pH. 

  Equilíbrio químico envolvido no sistema 

 CO2/H2O na natureza. 

 Energia nuclear a suas aplicações 

 Radioatividade: histórico e aplicações na 

sociedade. 
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  Calcular pH e pOH de soluções aquosas ácidas, básicas ou neutras. 

  Reconhecer a neutralidade, basicidade ou acidez de soluções aquosas de sais. 

 Compreender a natureza das interações e a dimensão da energia envolvida nas 

transformações nucleares;  

 Identificar as formas de utilização das reações nucleares, tais como 

 em usinas nucleares, indústrias, agricultura e medicina.  

 Compreender que a energia nuclear pode ser obtida por processos de fissão e 

fusão nuclear.  

 Compreender as transformações nucleares que dão origem à radioatividade para 

reconhecer sua presença na natureza e em sistemas tecnológicos  

 

Objetos de conhecimento correlacionados objetos de outros  componentes 

O objeto de conhecimento Radioatividade oportuniza trabalho interdisciplinar com o componente de física ao trabalhar: Modelo atômico 

atual. Radiação, suas interações e suas aplicações tecnológicas podem contribuir para o aprofundamento do objeto de conhecimento. 

É possível o trabalho com a área de Linguagem que pode contribuir com o trabalho com os diversos tipos de textos. Assim, como a 

leitura e interpretação de dados apresentados em gráficos e tabelas por meio do objeto de conhecimento que trabalha: Informatividade 

e argumentatividade; Enunciado e enunciação. 

 

O objeto de conhecimento Radioatividade oportuniza trabalho interdisciplinar com os componentes de História a partir do objeto de 

conhecimento: O Pós-Guerra e o redesenho dos países na África e na Ásia: conflitos étnicos e religiosos. 
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Esse objeto de conhecimento de Química também oportuniza trabalho interdisciplinar com Geografia a partir dos objetos de 

conhecimento: Técnicas e tecnologias na organização da produção e do trabalho e Divisão internacional do trabalho e da produção; O 

arranjo contemporâneo do espaço geográfico mundial. O mundo em transformação: as questões econômicas e os problemas 

geopolíticos. Blocos econômicos, associações políticas internacionais. 

Descritores PAEBES 

D32 (Q) Reconhecer as características do estado de equilíbrio. 

D33 (Q) Compreender o fenômeno do deslocamento do equilíbrio em reações químicas. 

D34 (Q) Determinar o valor de pH (ou pOH) de uma solução a partir do equilíbrio iônico da água. 

D35 (Q) Caracterizar os processos de oxidação e redução. 

D36 (Q) Reconhecer o princípio de funcionamento das pilhas. 

D37 (Q) Calcular a diferença de potencial das células eletroquímicas. 

D38 (Q) Reconhecer o princípio de funcionamento da eletrólise. 

 

SAEB - A1, B1, C1  

            A2 B2, C3 

            A3, B3, C3 

 

Sugestões de objetos de aprendizagem e videoaulas 

Equilíbrio iônico e Cálculo de pH: 
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 https://www.youtube.com/watch?v=TRNE1YUWiQY&list=PL1h5XXlbI6i6XWAquhm40_xV_T9N9HvdY&index=1 

Hidrólise Salina: 

 https://www.youtube.com/watch?v=WRGNFbrh7l0&list=PL1h5XXlbI6i6XWAquhm40_xV_T9N9HvdY&index=2 

Eletroquímica:  https://www.youtube.com/watch?v=g3PdHaSWrYs&list=PL1h5XXlbI6i6XWAquhm40_xV_T9N9HvdY&index=8 

 

Radioatividade: https://www.youtube.com/watch?v=5GNz9eVr5U0&list=PL1h5XXlbI6i6XWAquhm40_xV_T9N9HvdY&index=12  
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