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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. 

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. 
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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 Fundamental – Anos Iniciais 

Educação Física – 1º Ano 

2º Trimestre 

Habilidades  Objetos de Conhecimento 

EF12EF03ES Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios de brincadeiras e 

jogos populares do contexto comunitário e regional, com base no reconhecimento das 

características dessas práticas. Como a modificação ou adaptação de regras de modo 

a torná-las mais flexíveis ou adaptando-as às características do espaço, o que já pode 
ser de praxe dos estudantes nos lugares onde moram. 

 

EF12EF04ES Colaborar na proposição e na produção de alternativas para a prática, 
em outros momentos e espaços, de brincadeiras e jogos e demais práticas corporais 

tematizadas na escola, produzindo textos (orais, escritos, audiovisuais) para divulgá-

las na escola e na comunidade, estabelecendo interações com outras disciplinas tanto 
da mesma área de conhecimento quanto das demais, adaptando às possibilidades 

disponíveis no espaço escolar. 

 

 
EF12EF09 Participar da ginástica geral, identificando as potencialidades e os limites 

do corpo, e respeitando as diferenças individuais e de desempenho corporal. 
 

EF12EF10 Descrever, por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral, escrita e 

audiovisual), as características dos elementos básicos da ginástica e da ginástica geral, 
identificando a presença desses elementos em distintas práticas corporais. 

Unidade Temática: Brincadeiras e Jogos 

 

 Brincadeiras e Jogos da Cultura 

Popular presentes no contexto 
comunitário e regional: 

 

 Atividade faz de conta; 
 Jogos simbólicos;  

 Jogos de regras; 

 Jogos de raciocínio;  
 Cantigas de roda;  

 Pantomima. 

 
 

Unidade Temática: Ginásticas 
 

 Ginástica Geral:  

 

• Habilidades básicas: locomotoras, 
manipulativas e de estabilidade; 

• Esquema corporal: lateralidade, relação 

espacial, coordenação motora, equilíbrio etc.;  
• Conscientização corporal. 

mailto:curriculo@sedu.es.gov.br


 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 
Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 
 

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

(27) 3636-7838 / 7842 

Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Educação Física – 1º Ano 

2º Trimestre 

 

Habilidades correlacionadas com Habilidades de outros Componentes  

EF01ER03 Reconhecer e respeitar as características físicas e subjetivas de cada um.  

 
EF01GE06 Descrever e comparar diferentes tipos de moradia ou objetos de uso cotidiano (brinquedos, roupas, mobiliários), 

considerando técnicas e materiais utilizados em sua produção.  

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

 

EF01HI04/ES  Identificar as diferenças e semelhanças entre os variados ambientes em que vive (doméstico, escolar e da comunidade), 

reconhecendo as especificidades dos hábitos e das regras que os regem, desenvolvendo comportamentos e ações que melhorem o 
ambiente, as relações sociais e o respeito à diversidade para construir discursos, textos, quadros comparativos, desenhos, mosaicos ou 

colagens que materializam as diferenças e semelhanças nos comportamentos positivos para cada espaço/território. 

 
EF01HI05/ES Identificar semelhanças e diferenças entre jogos e brincadeiras atuais e de outras épocas e lugares, conhecendo e 

resgatando as diversas brincadeiras, lendas, mitos, cantigas e jogos específicos do seu lugar e do Espírito Santo que remetem às 

identidades culturais e comportamentos sociais específicos do nosso território. 
 

EF15AR21-01/ES Exercitar a imitação e o faz de conta, ressignificando objetos e fatos e experimentando- se no lugar do outro, ao 

compor e encenar acontecimentos cênicos, por meio de músicas, imagens, textos ou outros pontos de partida, de forma intencional e 

reflexiva, objetivando provocar a pesquisa e a investigação para expressar-se com ludicidade na improvisação teatral. 

 
EF01LP18 Registrar, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, cantigas, quadras, quadrinhas, parlendas, trava-

línguas, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do 
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Educação Física – 1º Ano 

2º Trimestre 

texto. 

 
EF12LP12 Escrever, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, slogans, anúncios publicitários e textos de 

campanhas de conscientização destinados ao público infantil, dentre outros gêneros do campo publicitário, considerando a situação 

comunicativa e o tema/ assunto/finalidade do texto. 
 

Descritores PAEBES 

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

Sugestões de objetos de aprendizagem e videoaulas 

SEDU Digital: 
 

Esse ambiente possui salas virtuais para envio de conteúdos digitais e atividades para alunos (Google Sala de Aula), distribuição de 

tarefas, elaboração de questionários de verificação de aprendizagem, comunicação em tempo real usando o Meet, dentre outras 
ferramentas disponíveis.  
 

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

 
Canal da Sedu no Youtube: 

 

Este canal disponibiliza videoaulas de diversificados temas elaboradas para atender os alunos e professores da rede. 
 

Disponível em:   

https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists 
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Educação Física – 1º Ano 

2º Trimestre 

Currículo Interativo: 

  
O Currículo Interativo é uma plataforma de busca que reúne objetos e recursos digitais para apoiar professores e alunos em processos 

de ensino e de aprendizagem. 

 
Disponível em:   

http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/ 
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais  

Educação Física – 2º Ano 

2º Trimestre 

Habilidades  Objetos de Conhecimento 

EF12EF03ES Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios de brincadeiras e 
jogos populares do contexto comunitário e regional, com base no reconhecimento das 

características dessas práticas. Como a modificação ou adaptação de regras de modo 

a torná-las mais flexíveis ou adaptando-as às características do espaço, o que já pode 

ser de praxe dos estudantes nos lugares onde moram. 
 

EF12EF04ES Colaborar na proposição e na produção de alternativas para a prática, 

em outros momentos e espaços, de brincadeiras e jogos e demais práticas corporais 
tematizadas na escola, produzindo textos (orais, escritos, audiovisuais) para divulgá-

las na escola e na comunidade, estabelecendo interações com outras disciplinas tanto 

da mesma área de conhecimento quanto das demais, adaptando às possibilidades 
disponíveis no espaço escolar. 

 

 

 
 

EF12EF09 Participar da ginástica geral, identificando as potencialidades e os limites 

do corpo, e respeitando as diferenças individuais e de desempenho corporal. 
 

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

identificando a presença desses elementos em distintas práticas corporais. 

 
 

Unidade Temática: Brincadeiras e Jogos 
 

 Brincadeiras e Jogos da Cultura 

Popular presentes no contexto 

comunitário e regional: 
 

 Jogos de Regra;  

 Jogos de Construção;  
 Jogos Populares;  

 Jogos Cooperativos; 

 Jogos de Raciocínio; 
 Cantigas de Roda;  

 Pantomima;  

 Confecção de brinquedos. 

  
 

Unidade Temática: Ginásticas 

 
 Ginástica Geral: 

 

 Habilidades básicas: locomotoras, 

manipulativas e de estabilidade;  
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais  

Educação Física – 2º Ano 

2º Trimestre 

 

 
 

 

 Esquema corporal: lateralidade, relação 

espacial, coordenação motora, equilíbrio 
etc.; 

 Conscientização corporal;  

 Ginástica e processos históricos;  
 Principais passos e pequenas coreografias. 

 Propriocepção;  

 Imagem corporal; 

 Capacidades Físicas: resistência, força, 
agilidade, flexibilidade, coordenação e 

equilíbrio. 

 

Habilidades correlacionadas com Habilidades de outros Componentes  

EF02ER03 Identificar as diferentes formas de registro das memórias pessoais, familiares e escolares (fotos, músicas, narrativas, 

álbuns...). 

 
EF02ER04/ES Identificar os símbolos presentes nos variados espaços de convivência. 

 

EF02CI02/ES Propor o uso de diferentes materiais para a construção de objetos de uso cotidiano, tendo em vista algumas propriedades 
desses materiais (flexibilidade, dureza, transparência etc.), seu destino final após o uso e formas de descarte, considerando o impacto 

socioambiental dessas propostas. 

 

EF02GE04/ES Reconhecer semelhanças e diferenças nos hábitos, nas relações com a natureza e no modo de viver de pessoas em 
diferentes lugares, compreendendo a diversidade dos modos de vida dos vários grupos sociais considerando os seus lugares de vivência: 

campo, cidade, praia, floresta, montanha e outros e verificar como as pessoas se relacionam com a natureza e quais as consequências 
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais  

Educação Física – 2º Ano 

2º Trimestre 

dessas relações no espaço em que vivem, destacando as comunidades tradicionais que compõem a população espírito-santense, seus 

costumes e tradições. 
 

EF02HI04/ES Selecionar e compreender o significado de objetos (fotos, inventários, obras de artes, álbuns de família) e 

documentos pessoais como fontes de memórias e histórias nos âmbitos pessoal, familiar, escolar e comunitário, refletindo sobre a 
leitura e releitura de objetos biográficos, relíquias de sua família e as histórias que estes objetos trazem em forma de lembrança e 

valores repassados de uma geração à outra. 

 

EF15AR21 Exercitar a imitação e o faz de conta, ressignificando objetos e fatos e experimentando-se no lugar do outro, ao compor e 
encenar acontecimentos cênicos, por meio de músicas, imagens, textos ou outros pontos de partida, de forma intencional e reflexiva. 

 

EF15AR24-02/ES Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções e histórias de diferentes matrizes 
estéticas e culturais. 

 

EF12LP12/ES Escrever, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, slogans, anúncios publicitários e textos de 

campanhas de conscientização destinados ao público infantil, dentre outros gêneros do campo publicitário, considerando a situação 

comunicativa e o tema/ assunto/finalidade do texto, de forma a efetivar a prática da escrita desses diferentes gêneros. 
 

Descritores PAEBES 

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

Sugestões de objetos de aprendizagem e videoaulas 

SEDU Digital: 
 

Esse ambiente possui salas virtuais para envio de conteúdos digitais e atividades para alunos (Google Sala de Aula), distribuição de 
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais  

Educação Física – 2º Ano 

2º Trimestre 

tarefas, elaboração de questionários de verificação de aprendizagem, comunicação em tempo real usando o Meet, dentre outras 

ferramentas disponíveis.  
 

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

 
 

Canal da Sedu no Youtube: 

 

Este canal disponibiliza videoaulas de diversificados temas elaboradas para atender os alunos e professores da rede. 
 

Disponível em:   

https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists 
 

 

Currículo Interativo: 
  

O Currículo Interativo é uma plataforma de busca que reúne objetos e recursos digitais para apoiar professores e alunos em processos 

de ensino e de aprendizagem. 

 
Disponível em:   

http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/ 
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais  

Educação Física – 3º Ano 

2º Trimestre 

Habilidades  Objetos de Conhecimento 

EF12EF0602ES Diferenciar os conceitos de jogo e esporte, identificando as 
características que os constituem na contemporaneidade e suas manifestações 

(profissional e comunitária/lazer). 

 

 
 

 

 
 

 

 
EF35EF09ES Experimentar, recriar e fruir danças populares do Brasil e do mundo e 

danças de matriz indígena, africana e europeia, valorizando e respeitando os diferentes 

sentidos e significados dessas danças em suas culturas de origem e seus impactos na 

cultura local, regional ou nacional. 
 

EF35EF10ES Comparar e identificar os elementos constitutivos comuns e diferentes 

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

 

EF35EF11ES Formular e utilizar estratégias para a execução de elementos 

constitutivos das danças populares do Brasil e do mundo, e das danças de matriz 
indígena, africana e europeia. 

 

Unidade Temática: Esportes 
 

 Esportes de campo e taco; 

 Esportes de rede/parede; 

  Esportes de invasão: 

 
 Jogos com regras (compreensão, discussão 

e construção); 

 Jogos Pré-desportivos. 
 

 

Unidade Temática: Danças  
 

 Danças do Brasil e do Mundo; 

 Danças de matrizes indígena, africana 

e europeia. 
 

 Danças da cultura local, regional, nacional 

e mundial; 

 Atividades rítmicas e expressivas; 
 Prática e benefícios da dança; 

 História das danças. 
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais  

Educação Física – 3º Ano 

2º Trimestre 

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

contexto das danças e demais práticas corporais e discutir alternativas para superá-
las. 

 

Habilidades correlacionadas com Habilidades de outros Componentes 

EF03ER03/ES Identificar e respeitar práticas celebrativas (cerimônias, orações, festividades, peregrinações, entre outras na família, 
comunidade escolar, cidade, estado e Brasil) de diferentes tradições religiosas. 

 

EF03ER04 Caracterizar as práticas celebrativas como parte integrante do conjunto das manifestações religiosas de diferentes culturas 
e sociedades. 

 

EF03CI01/ES Produzir sons a partir da interação com diferentes objetos, relacionando a produção do som com a vibração de partes 

desses objetos, reconhecendo o uso desse fenômeno no funcionamento de instrumentos musicais da cultura regional e global. 
 

EF03HI07/ES Identificar semelhanças e diferenças existentes entre comunidades de sua cidade ou região, e descrever o papel dos 

diferentes grupos sociais que as formam, investigando povos e comunidades tradicionais no seu entorno, percebendo elementos 
culturais e históricos específicos e compartilhando os conhecimentos historicamente produzidos. 

  

EF15AR08-03/ES Experimentar e apreciar criticamente as formas distintas de manifestações da dança popular brasileira, presentes 
em diferentes contextos, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório corporal. 

 

EF15AR10-03/ES Experimentar diferentes formas de orientação no espaço (deslocamentos, planos, direções, caminhos etc.) e ritmos 

de movimento (lento, moderado e rápido) na construção do movimento dançado. 
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EF15AR12-03/ES Discutir, com respeito e sem preconceito, as experiências pessoais e coletivas em dança vivenciadas na escola, 

como fonte para a construção de vocabulários e repertórios próprios. 

 
EF15AR24-03/ES Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções e histórias de diferentes matrizes 

estéticas e culturais que compõem a identidade brasileira. 

 

EF15LP03 Localizar informações explícitas e implícitas em textos. 
 

EF03LP11 Ler e compreender, com autonomia, textos injuntivos instrucionais (receitas, instruções de montagem etc.), com a 

estrutura própria desses textos (verbos imperativos, indicação de passos a serem seguidos) e que mesclem palavras, imagens e 
recursos gráfico-visuais, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 

 

EF35LP17/ES Buscar e selecionar, com o apoio do professor, informações de interesse sobre fenômenos sociais e naturais, em textos 
que circulam em meios impressos ou digitais, realizando sínteses reflexivas com a mediação do professor. 

 

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

 

Descritores PAEBES 

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

Sugestões de objetos de aprendizagem e videoaulas 

SEDU Digital: 
 

Esse ambiente possui salas virtuais para envio de conteúdos digitais e atividades para alunos (Google Sala de Aula), distribuição de 

tarefas, elaboração de questionários de verificação de aprendizagem, comunicação em tempo real usando o Meet, dentre outras 
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ferramentas disponíveis.  
 

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

 

Canal da Sedu no Youtube: 
 

Este canal disponibiliza videoaulas de diversificados temas elaboradas para atender os alunos e professores da rede. 

 

Disponível em:   
https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists 

 

 
Currículo Interativo: 

  

O Currículo Interativo é uma plataforma de busca que reúne objetos e recursos digitais para apoiar professores e alunos em processos 
de ensino e de aprendizagem. 

 

Disponível em:   

http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/ 
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Habilidades  Objetos de Conhecimento 

EF12EF0602ES Diferenciar os conceitos de jogo e esporte, identificando as 
características que os constituem na contemporaneidade e suas manifestações 

(profissional e comunitária/lazer). 

 

 
 

 

 
 

 

 
EF35EF09ES Experimentar, recriar e fruir danças populares do Brasil e do mundo e 

danças de matriz indígena, africana e europeia, valorizando e respeitando os diferentes 

sentidos e significados dessas danças em suas culturas de origem e seus impactos na 

cultura local, regional ou nacional. 
 

EF35EF10ES Comparar e identificar os elementos constitutivos comuns e diferentes 

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

 

EF35EF11ES Formular e utilizar estratégias para a execução de elementos 

constitutivos das danças populares do Brasil e do mundo, e das danças de matriz 
indígena, africana e europeia. 

 

Unidade Temática: Esportes 
 

 Esportes de campo e taco; 

 Esportes de rede/parede; 

  Esportes de invasão: 

 
 Jogos com regras (compreensão, discussão 

e construção); 

 Jogos Pré-desportivos. 
 

 

 
Unidade Temática: Danças  
 

 Danças do Brasil e do Mundo; 

 Danças de matrizes indígena, africana 
e europeia. 

 

 Danças da cultura local, regional, nacional 

e mundial; 
 Atividades rítmicas e expressivas; 

 Prática e benefícios da dança; 

 Possibilidades de criação de dança; 
 História das danças. 
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EF35EF12 Identificar situações de injustiça e preconceito geradas e/ou presentes no 

contexto das danças e demais práticas corporais e discutir alternativas para superá-
las. 

 

 

Habilidades correlacionadas com Habilidades de outros Componentes 

EF04ER05 Identificar representações religiosas em diferentes expressões artísticas (pinturas, arquitetura, esculturas, ícones, símbolos, 
imagens), reconhecendo-as como parte da identidade de diferentes culturas e tradições religiosas. 

 

EF04GE06 Identificar e descrever territórios étnico-culturais existentes no Brasil, tais como terras indígenas e de comunidades 
remanescentes de quilombos, reconhecendo a legitimidade da demarcação desses territórios. 

 

EF04HI06/ES Identificar as transformações ocorridas nos processos de deslocamento das pessoas e mercadorias, analisando as formas 

de adaptação ou marginalização e ressaltando que os deslocamentos migratórios fazem parte da humanidade e são estimulados, quando 
não forçados, por fatores políticos, econômicos, ambientais, conflitos bélicos, intolerância religiosa, disputas territoriais e étnicas. 

 

EF04HI07/ES Identificar e descrever a importância dos caminhos terrestres, fluviais e marítimos para a dinâmica da vida comercial e 
a integração de pessoas, fauna e flora, percebendo as interações, apropriações e exclusões sociais e culturais no Espírito Santo, 

ocasionadas pelas diversas formas de deslocamento humano, busca por mercados e produtos e aumento da produção para o comércio. 

 
EF04HI09/ES Identificar as motivações dos processos migratórios em diferentes tempos e espaços e avaliar o papel desempenhado 

pela migração nas regiões de destino, construindo um mapa étnico e migratório do bairro e da sua família, podendo organizar sua 

árvore genealógica para recriar encontros étnicos e pensar deslocamentos espaciais da família. 

 
EF04HI10/ES Analisar diferentes fluxos populacionais e suas contribuições para a formação da sociedade americana, brasileira e 

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

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

corporal. 
 

EF15AR10-04/ES Experimentar diferentes formas de orientação no espaço (deslocamentos, planos, direções, caminhos etc.) e ritmos 

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

EF15AR12-04/ES Discutir, com respeito e sem preconceito, as experiências pessoais e coletivas em dança vivenciadas na escola como 
fonte para a construção de vocabulários e repertórios próprios. Ademais, discutir preconceitos específicos associados à realidade local 

e regional. Por exemplo, quanto a contextos sociais, diferenças etárias, diferenças de gênero e necessidades físicas especiais, 

problematizando a marginalização de determinadas formas de dança por conta de sua matriz africana ou indígena. 
 

EF15AR25-04/ES Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas diversas, em especial do Espírito Santo, 

incluindo-se suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de diferentes épocas, favorecendo a construção de vocabulário e repertório 

relativos às diferentes linguagens artísticas. 
 

EF15LP01 Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social dos quais participa cotidianamente (a casa, a 

rua, a comunidade, a escola) e nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem 
os produziu e a quem se destinam.  

 

EF15LP04 Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos gráfico-visuais em textos multissemióticos. 
 

EF35LP01 Ler e compreender silenciosamente e, em seguida, em voz alta, com autonomia e fluência, textos curtos com nível de 

textualidade adequado. 
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EF15LP09 Expressar-se, em situações de intercâmbio oral, com clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo interlocutor e 
usando a palavra com tom de voz audível, boa articulação e ritmo adequado. 

 

EF15LP10 Escutar, com atenção, falas de professores e colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e solicitando 
esclarecimentos sempre que necessário. 

EF15LP11 Reconhecer características da conversação espontânea presencial, respeitando os turnos de fala, selecionando e utilizando, 

durante a conversação, formas de tratamento adequadas, de acordo com a situação e a posição do interlocutor. 

 
EF04LP14 Identificar, em notícias, fatos, participantes, local e momento/tempo da ocorrência do fato noticiado.  

 

EF04LP15 Distinguir fatos de opiniões/sugestões em textos (informativos, jornalísticos, publicitários etc.). 
 

EF35LP15 Opinar e defender ponto de vista sobre tema polêmico relacionado a situações vivenciadas na escola e/ou na comunidade, 

utilizando registro formal e estrutura adequada à argumentação, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 

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

 

Descritores PAEBES 

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

Sugestões de objetos de aprendizagem e videoaulas 

SEDU Digital: 

 
Esse ambiente possui salas virtuais para envio de conteúdos digitais e atividades para alunos (Google Sala de Aula), distribuição de 
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tarefas, elaboração de questionários de verificação de aprendizagem, comunicação em tempo real usando o Meet, dentre outras 

ferramentas disponíveis.  
 

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

 
Canal da Sedu no Youtube: 

 

Este canal disponibiliza videoaulas de diversificados temas elaboradas para atender os alunos e professores da rede. 

 
Disponível em:   

https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists 

 
 

Currículo Interativo: 

  
O Currículo Interativo é uma plataforma de busca que reúne objetos e recursos digitais para apoiar professores e alunos em processos 

de ensino e de aprendizagem. 

 

Disponível em:   
http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/ 
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Habilidades  Objetos de Conhecimento 

EF12EF0602ES Diferenciar os conceitos de jogo e esporte, identificando as 
características que os constituem na contemporaneidade e suas manifestações 

(profissional e comunitária/lazer). 

 

 
 

 

 
 

 

 
EF35EF09ES Experimentar, recriar e fruir danças populares do Brasil e do mundo e 

danças de matriz indígena, africana e europeia, valorizando e respeitando os diferentes 

sentidos e significados dessas danças em suas culturas de origem e seus impactos na 

cultura local, regional ou nacional. 
 

EF35EF10ES Comparar e identificar os elementos constitutivos comuns e diferentes 

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

 

EF35EF11ES Formular e utilizar estratégias para a execução de elementos 

constitutivos das danças populares do Brasil e do mundo, e das danças de matriz 
indígena, africana e europeia. 

 

Unidade Temática: Esportes 
 

 Esportes de campo e taco; 

 Esportes de rede/parede; 

  Esportes de invasão: 

 
 Jogos com regras (compreensão, discussão 

e construção); 

 Jogos Pré-desportivos. 
 

 

Unidade Temática: Danças  
 

 Danças do Brasil e do Mundo; 

 Danças de matrizes indígena, africana 

e europeia. 
 

 Danças da cultura local, regional, nacional 

e mundial; 

 Atividades rítmicas e expressivas; 
 Prática e benefícios da dança; 

 Possibilidades de criação de dança; 

 História das danças. 
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EF35EF12 Identificar situações de injustiça e preconceito geradas e/ou presentes no 

contexto das danças e demais práticas corporais e discutir alternativas para superá-
las. 

 

Habilidades correlacionadas com Habilidades de outros Componentes 

EF05ER02 Identificar mitos de criação em diferentes culturas e tradições religiosas. 
  

EF05HI04/ES Associar a noção de cidadania com os princípios de respeito à diversidade, à pluralidade e aos direitos humanos, 

identificando e valorizando os enlaces culturais e a diversidade e percebendo que cidadania expressa um conjunto de direitos e deveres 
que dá a pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida em comunidade e do governo de seu país, estado e região. 

 

EF05HI05/ES Associar o conceito de cidadania à conquista de direitos dos povos e das sociedades, compreendendo-o como conquista 

histórica e potencializadores de políticas públicas e transformações políticas e históricas. Ressaltando os direitos ao desenvolvimento 
econômico, social, étnico e cultural e o combate ao avanço do empobrecimento dos povos e comunidades tradicionais, das minorias e 

dos imigrantes. Verificando a existência dessas comunidades no seu bairro e no entorno escolar, estabelecendo relações de respeito e 

de valorização da cultura e identidade do outro e da que está inserido. 
 

EF15AR08-05/ES Experimentar e apreciar formas de dança que se relacionam com a tecnologia (vídeo-dança, danças telemáticas, 

performances e outras), presentes em diferentes contextos: local, regional, nacional e internacional, cultivando a percepção, o 
imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório corporal. 

 

EF15AR10-05/ES Experimentar diferentes formas de orientação no espaço (deslocamentos, planos, direções, caminhos etc.) e ritmos 

de movimento (lento, moderado e rápido) na construção do movimento dançado. 
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EF15AR12-05/ES Discutir, com respeito e sem preconceito, as experiências pessoais e coletivas em dança vivenciadas na escola como 

fonte para a construção de vocabulários e repertórios próprios, considerando e debatendo preconceitos específicos associados a 
diferentes contextos sociais. 

 

EF15LP01 Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social dos quais participa cotidianamente (a casa, a 
rua, a comunidade, a escola) e nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem 

os produziu e a quem se destinam. 

 

EF35LP03 Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global. 
 

EF15LP02  Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função 

social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção desse texto, o gênero, o 
suporte e o universo temático, bem como sobre saliências textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio 

e demais divisões), confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das 

hipóteses realizadas.  

 
EF15LP03 Localizar informações explícitas e implícitas em textos.  

 

EF15LP05 Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores 
(quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai circular); o suporte 

(qual é o portador do texto); a linguagem, organização e forma do texto e seu tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, 

sempre que for preciso, informações necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os dados e as fontes pesquisadas. 
 

EF15LP09 Expressar-se, em situações de intercâmbio oral, com clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo interlocutor e 

usando a palavra com tom de voz audível, boa articulação e ritmo adequado. 
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EF15LP10 Escutar, com atenção, falas de professores e colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e solicitando 
esclarecimentos sempre que necessário.  

 

EF05LP15/ES  Ler/assistir e compreender, com autonomia e criticidade, notícias, reportagens, vídeos em vlogs argumentativos, dentre 
outros gêneros do campo político-cidadão, de acordo com as convenções dos gêneros e considerando a situação comunicativa e o 

tema/assunto do texto. 

 

EF15LP18 Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos.   
 

Descritores PAEBES 

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

Sugestões de objetos de aprendizagem e videoaulas 

SEDU Digital: 

 

Esse ambiente possui salas virtuais para envio de conteúdos digitais e atividades para alunos (Google Sala de Aula), distribuição de 

tarefas, elaboração de questionários de verificação de aprendizagem, comunicação em tempo real usando o Meet, dentre outras 
ferramentas disponíveis.  
 

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

Canal da Sedu no Youtube: 

 
Este canal disponibiliza videoaulas de diversificados temas elaboradas para atender os alunos e professores da rede. 
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Disponível em:   
https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists 

 

 
Currículo Interativo: 

  

O Currículo Interativo é uma plataforma de busca que reúne objetos e recursos digitais para apoiar professores e alunos em processos 

de ensino e de aprendizagem. 
 

Disponível em:   

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