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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. É importante estar atento, visto que as Áreas de Ciências da Natureza e Ciências 

Humanas ocorrem de forma alternada durante os anos, logo é necessário sempre verificar se o seu componente será contemplado nas 

provas do ano. 

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! 

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 

História - 1º Ano  

2º Trimestre 

Habilidades  Objetos de Conhecimento 

EF01HI03/ES  Distinguir os seus papéis e responsabilidades relacionados à 

família, à escola e à comunidade, posicionando-se de forma responsável nos 

espaços públicos e privados, reconhecendo-se parte das ações que transformam e 
melhoram o mundo ao desenvolver diversos papeis sociais de filho, aluno, cidadão, 

ciclista, pedestre e passageiro. Identificando e valorizando os diversos profissionais 

e papéis exercidos na família, escola e comunidade. 

 
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. 

As diferentes formas de organização da 

família e da comunidade: os vínculos 

pessoais e as relações de amizade. 

A escola, sua representação espacial, sua 

história e seu papel na comunidade. 

A vida em casa, a vida na escola e formas de 

representação social e espacial: os jogos e 

brincadeiras como forma de interação social e 

espacial. 
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

História - 1º Ano  

2º Trimestre 

Habilidades correlacionadas com habilidades  outros componentes 

EF01GE03/ES  Identificar e relatar semelhanças e diferenças de usos do espaço público (praças, parques) para o lazer e diferentes 

manifestações percebendo que os espaços coletivos podem ser utilizados de formas alternativas: lazer, reuniões, manifestações 

diversas, aulas, entre outros. 

EF01CI04 Comparar características físicas entre os colegas, reconhecendo a diversidade e a importância da valorização, do 

acolhimento e do respeito às diferenças. 

EF01CI06/ES   Estabelecer relações entre a sucessão de dias e noites e o ciclo de vida e as atividades diárias dos seres vivos, 

inclusive os seres humanos, selecionando exemplos do seu cotidiano e da sua realidade local. 

EF01ER06 Identificar as diferentes formas pelas quais as pessoas manifestam sentimentos, ideias, memórias, gostos e crenças em 

diferentes espaços. 

EF01LP25  Produzir, tendo o professor como escriba, recontagens de histórias lidas pelo professor, histórias imaginadas ou 

baseadas em livros de imagens, observando a forma de composição de textos narrativos (personagens, enredo, tempo e espaço). 

EF15AR20-01/ES  Experimentar o trabalho colaborativo, coletivo e autoral em jogos e improvisações teatrais e processos 

narrativos criativos em teatro, explorando desde a teatralidade dos gestos e das ações do cotidiano até elementos de diferentes 

matrizes estéticas e culturais, observando expressões teatrais em outras matrizes culturais, ampliando o seu repertório e 

possibilitando novas criações e improvisações. 

EF12EF11-01/ES  Experimentar e fruir diferentes danças do contexto comunitário e regional (rodas cantadas, brincadeiras rítmicas 

e expressivas), e recriá-las, respeitando as diferenças individuais e de desempenho corporal, estimulando os estudantes a interagir 
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

História - 1º Ano  

2º Trimestre 

com os colegas, e possibilitando que relatem o que sentiram durante as práticas. 

EF01MA18/ES Produzir a escrita de uma data, apresentando o dia, o mês e o ano, e indicar o dia da semana de uma data, 

consultando calendários, com datas comemorativas e eventos escolares, datas de aniversários, relacionadas à observação da 

passagem do tempo. 

Descritores PAEBES 

Não há descritores PAEBES para este ano/série 

Sugestões de objetos de aprendizagem e videoaulas 

Programa EscoLar – Dispõe materiais do Programa de Atividades Pedagógicas não Presenciais para apoio ao ensino e 

aprendizagem. Disponível em: https://sedu.es.gov.br/escolar/professores/ensino- fundamental-series-finais/ciencias-humanas-

ensino-fundamental- series-finais 

Sedu Digital - Esse ambiente possui salas virtuais para envio de conteúdos digitais e atividades para alunos, distribuição de tarefas, 

elaboração de questionários de verificação de aprendizagem, comunicação em tempo real, dentre outras ferramentas disponíveis. 

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

Disponível em: https://www.youtube.com/channel/UCH8UuMElRnv- ukHEmq246bw 
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

História - 2º Ano 

2º Trimestre 

Habilidades  Objetos de Conhecimento 

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. 

 
EF02HI05/ES Selecionar objetos e documentos pessoais e de grupos próximos ao 

seu convívio e compreender sua função, seu uso e seu significado, reconhecendo-se 

como membro de sua família nas semelhanças físicas e no comportamento. 
Resgatando a história do seu nome para compartilhar com seus colegas o 

significado e conhecendo os vários documentos de identificação pessoal e suas 

utilidades (Certidão de Nascimento, Registro Geral - RG, Título de Eleitor, entre 

outros), percebendo a importância da Certidão de Nascimento e da Carteira de 
Identidade para sua vida. 

 

EF02HI06 Identificar e organizar, temporalmente, fatos da vida cotidiana, usando 
noções relacionadas ao tempo (antes, durante, ao mesmo tempo e depois). 

 

EF02HI07/ES Identificar e utilizar diferentes marcadores do tempo presentes na 
comunidade, como relógio e calendário, compreendendo as diversas formas de 

contagem do tempo ao longo da História, analisando variados calendários, 

percebendo que cada sociedade e civilização constroem sua forma de perceber o 

 

. A noção do “eu” e do “outro”: registros de 

experiências pessoais e da comunidade no 

tempo e no espaço. 
 

. Formas de registrar e narrar histórias 

(marcos de memória materiais e imateriais). 
 

. O tempo como medida. 
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

História - 2º Ano 

2º Trimestre 

tempo, e que essas marcações estão relacionadas ao ambiente, território, prática 
agrícola, religião, cultura e época. 

 

Habilidades correlacionadas com habilidades de outros componentes 

EF02GE07/ES Descrever as atividades extrativas (minerais, agropecuárias e industriais) de diferentes lugares, identificando os 

impactos ambientais resultantes das diversas atividades extrativas que dão origem a alguns produtos que fazem parte do 

cotidiano, como os alimentos, vestuário, móveis e outros, relacionando a importância do uso da água, enquanto produto de 

extração mineral, para a organização da nossa sociedade, bem como fazer conhecer os impactos ligados à sua exploração. 

EF02GE09/ES Identificar objetos e lugares de vivência (escola e moradia) em imagens aéreas e mapas (visão vertical) e 
fotografias (visão oblíqua), reconhecendo as relações topológicas e projetivas existentes no espaço utilizando a confecção de 

maquetes e exercitando a alfabetização cartográfica por meio do contato com cartas e mapas em diferentes escalas e de 

diferentes espaços. 

EF15AR25-02/ES Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas diversas, em especial a local, 

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

repertório relativos às diferentes linguagens artísticas. 

EF12EF12/ES Identificar os elementos constitutivos (ritmo, espaço, gestos) das danças do contexto comunitário e regional, 

valorizando e respeitando as manifestações de diferentes culturas. Nessa fase, é recomendável situar o foco na ampliação das 

aprendizagens de movimentos, utilizando-os para conhecer-se, relacionar-se com os outros e explorar espaços, e não na execução 

da técnica da dança em si. 

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 

História - 2º Ano 

2º Trimestre 

EF12LP16 Identificar e reproduzir, em anúncios publicitários e textos de campanhas de conscientização destinados ao público 

infantil (orais e escritos, digitais ou impressos), a formatação e a diagramação específicas de cada um desses gêneros, inclusive o 

uso de imagens 

EF02CI04/ES Selecionar e listar plantas e animais que fazem parte de seu cotidiano, descrevendo suas principais características 

(tamanho, forma, cor, fase da vida, local onde se desenvolvem etc.) em diferentes linguagens e mídias, inclusive a digital, e 

relacionando-as ao ambiente em que vivem. 

EF02ER05/ES Identificar, distinguir e respeitar símbolos religiosos de distintas manifestações, tradições e instituições religiosas 

(família, comunidade escolar, cidade, estado e Brasil) favorecendo a interpretação de símbolos sagrados das tradições religiosas, 

analisando os elementos que as constituem, para compreender a singularidade das tradições 

 

Descritores PAEBES 

Não há descritores PAEBES para este ano/série 

Sugestões de objetos de aprendizagem e videoaulas 

Programa EscoLar – Dispõe materiais do Programa de Atividades Pedagógicas não Presenciais para apoio ao ensino e 

aprendizagem. Disponível em: https://sedu.es.gov.br/escolar/professores/ensino- fundamental-series-finais/ciencias-humanas-

ensino-fundamental- series-finais 

Sedu Digital - Esse ambiente possui salas virtuais para envio de conteúdos digitais e atividades para alunos, distribuição de tarefas, 

elaboração de questionários de verificação de aprendizagem, comunicação em tempo real, dentre outras ferramentas disponíveis. 

Disponível em: https://sedudigital.edu.es.gov.br/ 
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

História - 2º Ano 

2º Trimestre 

Disponível em: https://www.youtube.com/channel/UCH8UuMElRnv- ukHEmq246bw 
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

História - 3º Ano 

2º Trimestre 

Habilidades  Objetos de Conhecimento 

EF03HI05/ES Identificar marcos histórico do lugar em que vivemos e 

compreender seus significados, manuseando mapas, maquetes e meios tecnológicos 

que auxiliem a contextualizar e localizar ícones e marcos históricos locais. 

 
EF03HI06/ES Identificar os registros de memória na cidade (nomes de escolas, 

ruas, monumentos, edifícios etc.), discutindo os critérios e interesses que explicam 

a escolha desses nomes. 
 

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. 

 

EF03HI08/ES Identificar modos de vida na cidade e no campo no presente, 

comparando-os com os do passado, percebendo as mudanças nos modos de vida 

nestes espaços, a presença do campo na cidade e da cidade no campo, 

oportunizadas pelas novas possibilidades de comunicação e tecnologias presentes no 

século XXI. 

A produção dos marcos da memória: os 

lugares de memória (ruas, praças, escolas, 

monumentos, museus etc.). 

 

A produção dos marcos da memória: 
formação cultural da população.  

 

A produção dos marcos da memória: a 
cidade e o campo, aproximações e 

diferenças 

 

Habilidades correlacionadas com habilidades de outros componentes 

EF03GE05 Identificar alimentos, minerais e outros produtos cultivados e extraídos da natureza, comparando as atividades de 
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

História - 3º Ano 

2º Trimestre 

trabalho em diferentes lugares. 

EF15AR03- 03/ES Reconhecer e analisar a influência de distintas matrizes estéticas e culturais das artes visuais nas manifestações 
artísticas do modernismo brasileiro presentes nas culturas locais, regionais e nacionais. 

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. 

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. 

Descritores PAEBES 

Não há descritores PAEBES para este ano/série 

Sugestões de objetos de aprendizagem e videoaulas 

Programa EscoLar – Dispõe materiais do Programa de Atividades Pedagógicas não Presenciais para apoio ao ensino e 

aprendizagem. Disponível em: https://sedu.es.gov.br/escolar/professores/ensino- fundamental-series-finais/ciencias-humanas-

ensino-fundamental- series-finais 

Sedu Digital - Esse ambiente possui salas virtuais para envio de conteúdos digitais e atividades para alunos, distribuição de tarefas, 

elaboração de questionários de verificação de aprendizagem, comunicação em tempo real, dentre outras ferramentas disponíveis. 

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

Disponível em: https://www.youtube.com/channel/UCH8UuMElRnv- ukHEmq246bw 

Cultura indígena no Espírito Santo  
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História - 3º Ano 

2º Trimestre 

https://www.youtube.com/watch?v=YNZ958ZLGqA&list=PL1h5XXlbI6i49G6mcXkOIig8mSLK9rzrN&index=10 

https://www.youtube.com/watch?v=hdWcoPZ-gPI&list=PL1h5XXlbI6i49G6mcXkOIig8mSLK9rzrN&index=12 
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

História - 4º Ano 

2º Trimestre 

Habilidades  Objetos de Conhecimento 

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. 

 

EF04HI08/ES Identificar as transformações ocorridas nos meios de comunicação 
(cultura oral, imprensa, rádio, televisão, cinema, internet e demais tecnologias 

digitais de informação e comunicação) e discutir seus significados para os diferentes 

grupos ou estratos sociais, re(conhecendo) aparelhos antigos de comunicação e seus 
dispositivos: telefone com disco, ficha telefônica de metal, rádio com válvula, 

máquinas de escrever, fax, televisão de tubo, disquete, filmes antigos, etc., 

discutindo a velocidade do tempo para transmitir e receber uma mensagem no 
passado e no presente e refletindo sobre comportamentos conscientes e éticos em 

redes e grupos sociais nos dias atuais. 

 

O surgimento da espécie humana no 
continente africano e sua expansão pelo 
mundo. 
 
Pré-História Americana. 

 
As dinâmicas internas de migração no Brasil a 

partir dos anos 1960. 
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História - 4º Ano 

2º Trimestre 

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. 
 

 

Habilidades correlacionadas com habilidades de outros componentes 

EF04GE11 Identificar as características das paisagens naturais e antrópicas (relevo, cobertura vegetal, rios etc.) no ambiente em 

que vive, bem como a ação humana na conservação ou degradação dessas áreas. 

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. 

EF15AR13-04/ES Identificar e apreciar criticamente diversas formas e gêneros de expressão musical presentes na cultura 

capixaba – tais como congo, boi pintadinho, bateflechas, ticumbí, jongo, folia de reis, caxambu, música indígena, quilombola, 

pomerana, italiana, alemã, etc –, em consonância com outros gêneros musicais da cultura brasileira e internacional, como: forró, 

samba, chorinho, funk, música sertaneja/caipira, reggae, hip-hop, rock, jazz, blues, gospel, etc, com o intuito de perceber as 

influências das matrizes estéticas e culturais que compõem a música capixaba. Ademais, reconhecer e analisar os usos e as funções 

da música em diversos contextos de circulação, em especial, aqueles da vida cotidiana 
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EF35EF10/ES 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. 

EF04LP17/ES Produzir jornais radiofônicos ou televisivos e entrevistas veiculadas em rádio, TV e na internet, orientando-se por 

roteiro ou texto e demonstrando conhecimento dos gêneros jornal falado/televisivo e entrevista, considerando temáticas relevantes 

para a comunidade local e o interesse dos alunos. 

EF04MA16/ES Descrever deslocamentos e localização de pessoas e de objetos no espaço, por meio de malhas quadriculadas e 

representações como desenhos, mapas, planta baixa e croquis, empregando termos como direita e esquerda, mudanças de direção 

e sentido, intersecção, transversais, paralelas e perpendiculares. 

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. 

Descritores PAEBES 

Não há descritores PAEBES para este ano/série 

Sugestões de objetos de aprendizagem e videoaulas 

Programa EscoLar – Dispõe materiais do Programa de Atividades Pedagógicas não Presenciais para apoio ao ensino e 

aprendizagem. Disponível em: https://sedu.es.gov.br/escolar/professores/ensino- fundamental-series-finais/ciencias-humanas-

ensino-fundamental- series-finais 

Sedu Digital - Esse ambiente possui salas virtuais para envio de conteúdos digitais e atividades para alunos, distribuição de tarefas, 

elaboração de questionários de verificação de aprendizagem, comunicação em tempo real, dentre outras ferramentas disponíveis. 
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Disponível em: https://sedudigital.edu.es.gov.br/ 

Disponível em: https://www.youtube.com/channel/UCH8UuMElRnv- ukHEmq246bw 
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2º Trimestre 

Habilidades  Objetos de Conhecimento 

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. 
 

EF05HI06/ES Comparar o uso de diferentes linguagens e tecnologias no processo 

de comunicação e avaliar os significados sociais, políticos e culturais atribuídos a 

elas, identificando registros de práticas de grupos sociais no tempo e no espaço para 

entender as transformações técnicas e tecnológicas e seu impacto nos processos de 

produção, armazenamento e desenvolvimento do conhecimento na vida social e na 

organização do trabalho. Analisando diferentes processos de produção ou circulação 

Cidadania, diversidade cultural e respeito às 

diferenças sociais, culturais e históricas 

As tradições orais e a valorização da memória 
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de informações, riquezas e suas implicações nas estruturas espaciais e sociais. 

Reconhecendo que as transformações tecnológicas determinam as várias formas de 

uso e apropriação no campo e na cidade, selecionando argumentos favoráveis ou 

contrários às mudanças no processo de comunicação que interferem na vida pública 

e privada e no mundo do trabalho. 

 

Habilidades correlacionadas com habilidades de outros componentes 

EF05GE08 Analisar transformações de paisagens nas cidades, comparando sequência de fotografias, fotografias aéreas e imagens 

de satélite de épocas diferentes. 

EF05GE11 Identificar e descrever problemas ambientais que ocorrem no entorno da escola e da residência (lixões, indústrias 

poluentes, destruição do patrimônio histórico etc.), propondo soluções (inclusive tecnológicas) para esses problemas. 

EF05HI10/ES Inventariar os patrimônios materiais e imateriais da humanidade e analisar mudanças e permanências desses 

patrimônios ao longo do tempo, relacionando as formas de apropriação ou não pela comunidade local e as políticas de preservação e 

valorização patrimonial. 

EF15AR25-05/ES Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial (acentuando as obras artísticas que utilizam 

novas tecnologias), de culturas diversas, em especial a brasileira, incluindo-se suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de 

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

EF35EF11/ES 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. 

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 

História - 5º Ano 

2º Trimestre 

EF35LP11/ES Ouvir gravações, canções, textos falados em diferentes variedades linguísticas, identificando características regionais, 

urbanas e rurais da fala e respeitando as diversas variedades linguísticas como características do uso da língua por diferentes grupos 

regionais ou diferentes culturas locais, rejeitando preconceitos linguísticos. 

EF05CI14/ES Observar e descrever o movimento de pessoas e objetos, destacando a influência do referencial adotado, na 

determinação da posição, da trajetória e da rapidez. 

EF05MA25/ES Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas e numéricas, organizar dados coletados por meio de tabelas, 

gráficos de colunas, pictóricos e de linhas, com e sem uso de tecnologias digitais, e apresentar texto escrito sobre a finalidade da 

pesquisa e a síntese dos resultados. 

EF05ER04 Reconhecer a importância da tradição oral para preservar memórias e acontecimentos religiosos. 

Descritores PAEBES 

Não há descritores PAEBES para este ano/série 

Sugestões de objetos de aprendizagem e videoaulas 

Programa EscoLar – Dispõe materiais do Programa de Atividades Pedagógicas não Presenciais para apoio ao ensino e 

aprendizagem. Disponível em: https://sedu.es.gov.br/escolar/professores/ensino- fundamental-series-finais/ciencias-humanas-

ensino-fundamental- series-finais 

Sedu Digital - Esse ambiente possui salas virtuais para envio de conteúdos digitais e atividades para alunos, distribuição de tarefas, 

elaboração de questionários de verificação de aprendizagem, comunicação em tempo real, dentre outras ferramentas disponíveis. 

Disponível em: https://sedudigital.edu.es.gov.br/ 
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Disponível em: https://www.youtube.com/channel/UCH8UuMElRnv- ukHEmq246bw 
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