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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! 
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais  

Ciências - 1º Ano 

2º Trimestre 

Habilidades  Objetos de Conhecimento 

EF01CI01 Comparar características de diferentes materiais presentes em objetos 
de uso cotidiano, discutindo sua origem, os modos como são descartados e como 

podem ser usados de forma mais consciente. 

 

Matéria e Energia  

 Características dos materiais 

Habilidades correlacionadas com habilidades de outros componentes 

EF01CI01 Comparar características de diferentes materiais presentes em objetos de uso cotidiano, discutindo sua origem, os modos 

como são descartados e como podem ser usados de forma mais consciente.  

EF01GE01/ES Descrever características observadas de seus lugares de vivência (moradia, escola etc.) e identificar semelhanças e 

diferenças entre esses lugares auxiliando para a compreensão do local de inserção por meio das relações estabelecidas no cotidiano 
com a família, vizinhos e as pessoas da escola e explicitar as diferenças que existem no espaço geográfico, do local para o global, 

permitindo a percepção das diferenças entre as moradias, ruas, praças e modo de vida das pessoas. 

Descritores PAEBES 

Não há descritores PAEBES para este ano/série 

Sugestões de objetos de aprendizagem e videoaulas 

EscoLar – O site do programa EscoLar dispõe de atividades de apoio à aprendizagem para os professores: 

https://sedu.es.gov.br/escolar/biologia 

Canal da Sedu no Youtube - Este canal disponibiliza videoaulas de diversificados temas elaboradas para atender os alunos e 

professores da rede durante o período de pandemia:  

https://www.youtube.com/channel/UCrhGi4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists  

mailto:curriculo@sedu.es.gov.br
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais  

Ciências - 1º Ano 

2º Trimestre 

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

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. 

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/ 

Centro de Mídias de Educação do Amazonas - Plataforma da SEDUC do Amazonas com aulas de diversos conteúdos de ciências e 

biologia do Ensino Médio e do Ensino Fundamental para estudantes e professores. https://centrodemidias.am.gov.br/cursos 
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais  

Ciências - 2º Ano 

2º Trimestre 

Habilidades  Objetos de Conhecimento 

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.  

EF02CI05/ES Investigar a importância da água e da luz para a manutenção da 

vida de plantas do bioma local e dos ecossistemas em geral. 

Vida e Evolução  

 Seres vivos e seus ambientes;  

 Importância da água e da luz para as 

plantas 

Habilidades correlacionadas com habilidades de outros componentes 

EF02CI05/ES Investigar a importância da água e da luz para a manutenção da vida de plantas do bioma local e dos ecossistemas 

em geral.  

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 dessas relações no espaço em que vivem, destacando as comunidades tradicionais que compõem a população 

espírito-santense, seus costumes e tradições.  

EF02GE05/ES Analisar mudanças e permanências, comparando imagens de um mesmo lugar em diferentes tempos, identificando 

as características do local de vivência destacando as mudanças e permanências da paisagem ao longo do tempo por meio de 
imagens fotográficas para explicar as alterações que foram feitas, o seu porquê e quais fatores contribuíram para essas mudanças. 

Descritores PAEBES 

Não há descritores PAEBES para este ano/série 

Sugestões de objetos de aprendizagem e videoaulas 

EscoLar – O site do programa EscoLar dispõe de atividades de apoio à aprendizagem para os professores: 

mailto:curriculo@sedu.es.gov.br
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais  

Ciências - 2º Ano 

2º Trimestre 

https://sedu.es.gov.br/escolar/biologia 

Canal da Sedu no Youtube - Este canal disponibiliza videoaulas de diversificados temas elaboradas para atender os alunos e 

professores da rede durante o período de pandemia:  

https://www.youtube.com/channel/UCrhGi4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists  

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

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. 

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/ 

Centro de Mídias de Educação do Amazonas - Plataforma da SEDUC do Amazonas com aulas de diversos conteúdos de ciências e 

biologia do Ensino Médio e do Ensino Fundamental para estudantes e professores. https://centrodemidias.am.gov.br/cursos 
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais  

Ciências - 3º Ano 

2º Trimestre 

Habilidades  Objetos de Conhecimento 

EF03CI04/ES Identificar características sobre o modo de vida (o que comem, como 

se reproduzem, como se deslocam etc.) dos animais mais comuns no ambiente 
próximo, representando essas características em diferentes linguagens, inclusive por 

meio de desenhos, recortes, modelagem e outras formas de expressão.  

EF03CI05/ES Descrever e comunicar, em diferentes linguagens e formas de 
expressão, as alterações que ocorrem durante o ciclo de vida dos animais, inclusive 

o ser humano, selecionando exemplos do bioma local e discutindo a importância dos 

cuidados necessários em cada etapa desse ciclo. 

Evolução  

 Modo de vida dos animais;  

 Ciclo de vida dos animais. 

Habilidades correlacionadas com habilidades de outros componentes 

EF03CI04/ES Identificar características sobre o modo de vida (o que comem, como se reproduzem, como se deslocam etc.) dos 

animais mais comuns no ambiente próximo, representando essas características em diferentes linguagens, inclusive por meio de 

desenhos, recortes, modelagem e outras formas de expressão.  

EF03CI05/ES Descrever e comunicar, em diferentes linguagens e formas de expressão, as alterações que ocorrem durante o ciclo 

de vida dos animais, inclusive o ser humano, selecionando exemplos do bioma local e discutindo a importância dos cuidados 

necessários em cada etapa desse ciclo. 

EF03GE01/ES Identificar e comparar aspectos culturais dos grupos sociais de seus lugares de vivência, seja na cidade, seja no 

campo, investigando também, quais as contribuições culturais, sociais ou econômicas desses grupos para o local e para o estado do 

Espírito Santo.  

EF03GE02/ES Identificar, em seus lugares de vivência, marcas de contribuição cultural e econômica de grupos de diferentes origens 

analisando também a contribuição destes para o Espírito Santo. EF03GE03 Reconhecer os diferentes modos de vida de povos e 
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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 Fundamental – Anos Iniciais  

Ciências - 3º Ano 

2º Trimestre 

comunidades tradicionais em distintos lugares. 

Descritores PAEBES 

Não há descritores PAEBES para este ano/série 

Sugestões de objetos de aprendizagem e videoaulas 

EscoLar – O site do programa EscoLar dispõe de atividades de apoio à aprendizagem para os professores: 

https://sedu.es.gov.br/escolar/biologia 

Canal da Sedu no Youtube - Este canal disponibiliza videoaulas de diversificados temas elaboradas para atender os alunos e 

professores da rede durante o período de pandemia:  

https://www.youtube.com/channel/UCrhGi4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists  

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

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. 

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/ 

Centro de Mídias de Educação do Amazonas - Plataforma da SEDUC do Amazonas com aulas de diversos conteúdos de ciências e 

biologia do Ensino Médio e do Ensino Fundamental para estudantes e professores. https://centrodemidias.am.gov.br/cursos 
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais  

Ciências - 4º Ano 

2º Trimestre 

Habilidades  Objetos de Conhecimento 

EF04CI04/ES Analisar e construir cadeias alimentares simples, reconhecendo a 
posição ocupada pelos seres vivos nessas cadeias e o papel do Sol como fonte 

primária de energia na produção de alimentos, comparando cadeias alimentares do 

bioma local com as de outros biomas e representando essas informações em 
diferentes mídias e linguagens.  

 

EF04CI05 Descrever e destacar semelhanças e diferenças entre o ciclo da matéria e 
o fluxo de energia entre os componentes vivos e não vivos de um ecossistema, 

destacando os efeitos da interação da comunidade local com o ecossistema em que 

vive e propondo formas de promover o desenvolvimento da consciência ambiental e 

de atitudes sustentáveis.  
 

EF04CI06 Relacionar a participação de fungos e bactérias no processo de 

decomposição, reconhecendo a importância ambiental desse processo. 

Vida e Evolução  

 Cadeias alimentares simples;  

 Ciclo da matéria e o fluxo de energia em 

um ecossistema;  

 Processos de decomposição da matéria 

orgânica. 

Habilidades correlacionadas com habilidades de outros componentes 

EF04CI02 testar e relatar transformações nos materiais do dia a dia quando expostos a diferentes condições (aquecimento, 

resfriamento, luz e umidade).  

mailto:curriculo@sedu.es.gov.br
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais  

Ciências - 4º Ano 

2º Trimestre 

EF03GE04/ES Explicar como os processos naturais e históricos atuam na produção e na mudança das paisagens naturais e 

antrópicas nos seus lugares de vivência, comparando-os a outros lugares e relacionando os elementos naturais e culturais da 

paisagem para entender as relações sociais estabelecidas. 

 Descritores PAEBES  

Não há descritores PAEBES para este ano/série 

Sugestões de objetos de aprendizagem e videoaulas 

EscoLar – O site do programa EscoLar dispõe de atividades de apoio à aprendizagem para os professores: 

https://sedu.es.gov.br/escolar/biologia 

Canal da Sedu no Youtube - Este canal disponibiliza videoaulas de diversificados temas elaboradas para atender os alunos e 

professores da rede durante o período de pandemia:  

https://www.youtube.com/channel/UCrhGi4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists  

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

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. 

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/ 

Centro de Mídias de Educação do Amazonas - Plataforma da SEDUC do Amazonas com aulas de diversos conteúdos de ciências e 

biologia do Ensino Médio e do Ensino Fundamental para estudantes e professores. https://centrodemidias.am.gov.br/cursos 
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Ciências - 5º Ano 

2º Trimestre 

Habilidades  Objetos de Conhecimento 

EF05CI06/ES Identificar e descrever as partes que compõem o sistema digestório e 
o respiratório, explicando suas funções e selecionar argumentos que justifiquem por 

que são considerados corresponsáveis pelo processo de nutrição do organismo.  

 
EF05CI07/ES Identificar e descrever as partes que compõem o sistema circulatório 

e excretor, explicando suas funções e justificar a relação entre o funcionamento do 

sistema circulatório, a distribuição dos nutrientes pelo organismo e a eliminação dos 
resíduos produzidos. 

Vida e Evolução  

 Sistemas digestório e respiratório e a 

nutrição do organismo;  

 Sistemas circulatório e excretor e os 

processos de distribuição de nutrientes. 

Habilidades correlacionadas com habilidades de outros componentes 
Não foram observadas correlações diretas neste trimestre 

Descritores PAEBES 

Não há descritores PAEBES para este ano/série 

Sugestões de objetos de aprendizagem e videoaulas 

EscoLar – O site do programa EscoLar dispõe de atividades de apoio à aprendizagem para os professores: 

https://sedu.es.gov.br/escolar/biologia 

Canal da Sedu no Youtube - Este canal disponibiliza videoaulas de diversificados temas elaboradas para atender os alunos e 

professores da rede durante o período de pandemia:  

https://www.youtube.com/channel/UCrhGi4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists  

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, 

mailto:curriculo@sedu.es.gov.br
https://sedu.es.gov.br/escolar/biologia
https://www.youtube.com/channel/UCrhGi4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists


 
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 

Ciências - 5º Ano 

2º Trimestre 

dentre outras ferramentas disponíveis. https://sedudigital.edu.es.gov.br/ 

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. 

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/ 

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

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

 

mailto:curriculo@sedu.es.gov.br
https://sedudigital.edu.es.gov.br/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/
https://centrodemidias.am.gov.br/cursos

