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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 Finais 

Arte- 6º Ano 

3º Trimestre 

Habilidades  Objetos de Conhecimento 

EF69AR06-06/ES Desenvolver processos de criação em artes visuais, com base em 

temas ou interesses artísticos presentes na arte brasileira, de modo individual, coletivo 

e colaborativo, fazendo uso de materiais, instrumentos e recursos convencionais, 

alternativos e digitais, propiciando novos desafios e possibilidades na construção de 

uma narrativa própria. 

EF69AR07-06/ES Dialogar com princípios conceituais, proposições temáticas, 

repertórios imagéticos e processos de criação nas suas produções visuais, 

aprofundando a poética pessoal e ampliando o vocabulário próprio. 

Artes Visuais  

 Processos de criação  

 

 

 

 

EF69AR12-06/ES Investigar e experimentar procedimentos de improvisação e 

criação do movimento como fonte para a construção de vocabulários e repertórios 

próprios, pesquisando, de maneira autônoma e /ou colaborativa, formas expressivas 

de dança. 

EF69AR13-06/ES Investigar e vivenciar brincadeiras, jogos e danças coletivas, 

sobretudo as brasileiras, além de outras práticas de dança de diferentes matrizes 

estéticas e culturais como referência para a criação e a composição de danças autorais, 

individualmente e em grupo. 

Dança 

 Processos de criação 
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Ensino Fundamental – Anos Finais 

Arte- 6º Ano 

3º Trimestre 

EF69AR15-06/ES Discutir as experiências pessoais e coletivas em dança vivenciadas 

na escola e em outros contextos, problematizando estereótipos e preconceitos, 

apreciando estilos de danças brasileiras de diferentes épocas. 

EF69AR18-06/ES Reconhecer e apreciar o papel de músicos e grupos de música 

brasileiros e estrangeiros que contribuíram para o desenvolvimento de formas e 

gêneros musicais, evidenciando as transformações da música ao longo do tempo.  

EF69AR19-06/ Identificar e analisar diferentes estilos musicais, a fim de ampliar o 

repertório, contextualizando-os no tempo e no espaço, de modo a aprimorar a 

capacidade de apreciação da estética musical.  

EF69AR20-06/ Explorar e analisar elementos constitutivos da música (altura, 

intensidade, timbre, melodia, ritmo etc.), por meio de recursos naturais e tecnológicos 

(games e plataformas digitais), jogos, canções e práticas diversas de 

composição/criação, execução e apreciação musicais, ampliando a percepção dos 

parâmetros do som e os elementos básicos da música. 

EF69AR21-06/ES Explorar e analisar fontes e materiais sonoros em práticas de 

composição/criação, execução e apreciação musical, reconhecendo timbres e 

características de instrumentos musicais diversos característicos da cultura brasileira. 

EF69AR23-06/ES Explorar e criar improvisações, composições, arranjos, jingles, 

trilhas sonoras, entre outros, utilizando vozes, sons corporais e/ou instrumentos 

acústicos ou eletrônicos, convencionais ou não convencionais, expressando ideias 

musicais de maneira individual, coletiva e colaborativa. Além disso, estimular-se para 

Música  

 Contextos e práticas  

 

 

 

 

 Elementos da linguagem 

 

 

 

 

 Materialidades  

 

 

 Processos de criação 
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Ensino Fundamental – Anos Finais 

Arte- 6º Ano 

3º Trimestre 

um fazer musical espontâneo e autêntico, com respeito e valorização dos elementos 

que constituem a diversidade cultural brasileira. 

EF69AR24-06/ES Reconhecer e apreciar artistas e grupos de teatro brasileiros e 

estrangeiros de diferentes épocas, investigando os modos de criação, produção, 

divulgação, circulação e organização da atuação profissional em teatro, além de 

pesquisar a formação do povo brasileiro na produção teatral. 

EF69AR25-06/ES Identificar e analisar diferentes estilos cênicos (tragédia clássica, 

tragédia moderna, comédia clássica, comédia moderna, entre outros), a fim de ampliar 

o repertório, contextualizando-os no tempo e no espaço, de modo a aprimorar a 

capacidade de apreciação da estética teatral, principalmente a brasileira. 

EF69AR26-06/ES Explorar diferentes elementos envolvidos na composição dos 

acontecimentos cênicos (figurinos, adereços, cenário, iluminação e sonoplastia) e 

reconhecer seus vocabulários, percebendo as características desses elementos na 

produção teatral brasileira de diferentes épocas. 

EF69AR27-06/ES Pesquisar e criar formas de dramaturgia e espaços cênicos para o 

acontecimento teatral, em diálogo com o teatro contemporâneo, pesquisando nas salas 

de aula, na escola ou em ambientes externos a possibilidade de espaços físicos em 

espaços cênicos. 

EF69AR28-06/ES Investigar e experimentar diferentes funções teatrais e discutir os 

limites e desafios do trabalho artístico coletivo e colaborativo, experimentando a 

Teatro  

 Contextos e práticas  

 

 

 

 

 

 

 Elementos da linguagem 

 

 

 

 Processos de criação 
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Ensino Fundamental – Anos Finais 

Arte- 6º Ano 

3º Trimestre 

construção de roteiros/cenas que tenham: enredo, história, conflito dramático, 

personagens, diálogo local e ações dramáticas definidas. 

EF69AR29-06/ES Experimentar a gestualidade e as construções corporais e vocais 

de maneira imaginativa na improvisação teatral e no jogo cênico, utilizando a 

capacidade de expressar e criar significados no plano sensório-corporal.  

EF69AR30-06/ES Compor improvisações e acontecimentos cênicos com base em 

textos dramáticos ou outros estímulos (música, imagens, objetos etc.), caracterizando 

personagens (com figurinos e adereços), cenário, iluminação e sonoplastia e 

considerando a relação com o espectador. 

EF69AR35-06/ES Identificar e manipular diferentes tecnologias e recursos digitais 

para acessar, apreciar, produzir, registrar e compartilhar práticas e repertórios 

artísticos, de modo reflexivo, ético e responsável, utilizando recursos tecnológicos para 

ressignificar a arte brasileira. 

Artes Integradas  

 Arte e tecnologia 

Habilidades correlacionadas com habilidades de outros componentes 

EF69AR25-06/ES Identificar e analisar diferentes estilos cênicos (tragédia clássica, tragédia moderna, comédia clássica, comédia 

moderna, entre outros), a fim de ampliar o repertório, contextualizando-os no tempo e no espaço, de modo a aprimorar a capacidade 

de apreciação da estética teatral, principalmente a brasileira. 

 

EF69LP12 Desenvolver estratégias de planejamento, elaboração, revisão, edição, reescrita/ redesign (esses três últimos quando não 

for situação ao vivo) e avaliação de textos orais, áudio e/ou vídeo, considerando sua adequação aos contextos em que foram produzidos, 

à forma composicional e estilo de gêneros, a clareza, progressão temática e variedade linguística empregada, os elementos relacionados 
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Ensino Fundamental – Anos Finais 

Arte- 6º Ano 

3º Trimestre 

à fala, tais como modulação de voz, entonação, ritmo, altura e intensidade, respiração etc., os elementos cinésicos, tais como postura 

corporal, movimentos e gestualidade significativa, expressão facial, contato de olho com plateia etc. 

 

EF69AR28-06/ES Investigar e experimentar diferentes funções teatrais e discutir os limites e desafios do trabalho artístico coletivo e 

colaborativo, experimentando a construção de roteiros/cenas que tenham: enredo, história, conflito dramático, personagens, diálogo 

local e ações dramáticas definidas. 

 

EF67LP14/ES Definir o contexto de produção da entrevista (objetivos, o que se pretende conseguir, porque aquele entrevistado etc.), 

levantar informações sobre o entrevistado e sobre o acontecimento ou tema em questão, preparar o roteiro de perguntar e realizar 

entrevista oral com envolvidos ou especialistas relacionados com o fato noticiado ou com o tema em pauta, usando roteiro previamente 

elaborado e formulando outras perguntas a partir das respostas dadas e, quando for o caso, selecionar partes, transcrever e proceder 

a uma edição escrita do texto, adequando-o a seu contexto de publicação, à construção composicional do gênero e garantindo a 

relevância das informações mantidas e a continuidade temática.  

EF06LI05-ES Aplicar os conhecimentos da língua inglesa para falar de si e de outras pessoas, do seu local de origem e da sua 

comunidade, explicitando informações pessoais e características relacionadas a gostos, preferências e rotinas. 

 

EF06LI06-ES Planejar apresentação sobre a família, a comunidade e a escola, compartilhando‐a oralmente com o grupo, valorizando 

aspectos importantes sobre sua localidade, considerando características regionais. 

 

EF69AR29-06/ES Experimentar a gestualidade e as construções corporais e vocais de maneira imaginativa na improvisação teatral e 

no jogo cênico, utilizando a capacidade de expressar e criar significados no plano sensório-corporal.  
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Ensino Fundamental – Anos Finais 

Arte- 6º Ano 

3º Trimestre 

 

EF69AR30-06/ES Compor improvisações e acontecimentos cênicos com base em textos dramáticos ou outros estímulos (música, 

imagens, objetos etc.), caracterizando personagens (com figurinos e adereços), cenário, iluminação e sonoplastia e considerando a 

relação com o espectador. 

 

EF69LP53 Ler em voz alta textos literários diversos – como contos de amor, de humor, de suspense, de terror; crônicas líricas, 

humorísticas, críticas; bem como leituras orais capituladas (compartilhadas ou não com o professor) de livros de maior extensão, como 

romances, narrativas de enigma, narrativas de aventura, literatura infantojuvenil, – contar/recontar histórias tanto da tradição oral 

(causos, contos de esperteza, contos de animais, contos de amor, contos de encantamento, piadas, dentre outros) quanto da tradição 

literária escrita, expressando a compreensão e interpretação do texto por meio de uma leitura ou fala expressiva e fluente, que respeite 

o ritmo, as pausas, as hesitações, a entonação indicados tanto pela pontuação quanto por outros recursos gráfico-editoriais, como 

negritos, itálicos, caixa-alta, ilustrações etc., gravando essa leitura ou esse conto/reconto, seja para análise posterior, seja para 

produção de audiobooks de textos literários diversos ou de podcasts de leituras dramáticas com ou sem efeitos especiais e ler e/ou 

declamar poemas diversos, tanto de forma livre quanto de forma fixa (como quadras, sonetos, liras, haicais etc.), empregando os 

recursos linguísticos, paralinguísticos e cinésicos necessários aos efeitos de sentido pretendidos, como o ritmo e a entonação, o emprego 

de pausas e prolongamentos, o tom e o timbre vocais, bem como eventuais recursos de gestualidade e pantomima que convenham ao 

gênero poético e à situação de compartilhamento em questão. 

 

EF67LP30/ES Criar narrativas ficcionais, tais como contos populares, contos de suspense, mistério, terror, humor, narrativas de 

enigma, crônicas, histórias em quadrinhos, dentre outros, que utilizem cenários e personagens realistas ou de fantasia, observando os 

elementos da estrutura narrativa próprios ao gênero pretendido, tais como enredo, personagens, tempo, espaço e narrador, utilizando 
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Ensino Fundamental – Anos Finais 

Arte- 6º Ano 

3º Trimestre 

tempos verbais adequados à narração de fatos passados, empregando conhecimentos sobre diferentes modos de se iniciar uma história 

e de inserir os discursos direto , indireto e o indireto livre. 

 

EF06LI25ES Identificar a presença da língua inglesa na sociedade brasileira/comunidade (palavras, expressões, suportes e esferas de 

circulação e consumo) e seu significado, reconhecendo os diversos usos dentro da comunidade onde a escola está inserida. 

 

EF06LI26ES Avaliar, problematizando elementos/produtos culturais de países de língua inglesa absorvidos pela sociedade 

brasileira/comunidade comparando‐os com a produção local. 

Descritores PAEBES 

Esse componente curricular não é contemplado na avaliação externa do PAEBES. 

Sugestões de objetos de aprendizagem, videoaulas e sites:  

Site com o novo Currículo do Espírito Santo- Documentos oficiais e materiais de apoio.  
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/ 

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/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/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/  

 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/
https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists
https://sedudigital.edu.es.gov.br/
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Ensino Fundamental – Anos Finais 

Arte- 7º Ano 

3º Trimestre 

Habilidades  Objetos de Conhecimento 

EF15AR06- 07/ES Desenvolver processos de criação em artes visuais, com base em 

temas ou interesses artísticos, potencializando a criação em arte como ocupação de 

diferentes espaços, de modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de 

materiais, instrumentos e recursos convencionais, alternativos e digitais. 

EF15AR07-07/ES Dialogar com princípios conceituais, proposições temáticas, 

repertórios imagéticos e processos de criação nas suas produções visuais, 

aprofundando a poética pessoal e ampliando o vocabulário próprio. 

Artes visuais  

 Processos de criação  

 

 

 

 

 

EF15AR13-07/ES Investigar brincadeiras, jogos, danças coletivas e outras práticas 

de dança de diferentes matrizes estéticas e culturais como referência para a criação e 

a composição de danças autorais, individualmente e em grupo, procurando interagir 

com diferentes espaços públicos. 

EF15AR15-07/ES Discutir as experiências pessoais e coletivas em dança vivenciadas 

na escola e em outros contextos, problematizando estereótipos e preconceitos, 

principalmente aqueles vinculados às danças de comunidades marginalizadas. 

Dança  

 Processos de criação 

EF15AR23-07/ES Explorar e criar improvisações, composições, arranjos, jingles, 

trilhas sonoras, entre outros, utilizando vozes, sons corporais e/ou instrumentos 

acústicos ou eletrônicos, convencionais ou não convencionais, expressando ideias 

musicais de maneira individual, coletiva e colaborativa, além de relacionar as 

experiências propostas com a apreciação de diferentes músicos ou músicas 

apresentados em espaços públicos. 

Música  

 Processos de criação 
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Ensino Fundamental – Anos Finais 

Arte- 7º Ano 

3º Trimestre 

EF15AR24-07/ES Reconhecer e apreciar artistas e grupos de teatro brasileiros e 

estrangeiros de diferentes épocas, investigando os modos de criação, produção, 

divulgação, circulação e organização da atuação profissional em teatro, dando ênfase 

na produção de teatro realizada em espaços exteriores às construções tradicionais, 

como nas ruas, praças, mercados, metrôs, universidades e outros. 

EF15AR25-07/ES Identificar e analisar diferentes estilos cênicos (realista, tragédia 

clássica, tragédia moderna, comédia clássica, comédia moderna, teatro 

contemporâneo, teatro de rua, teatro de bonecos, circo, entre outros), a fim de ampliar 

o repertório, contextualizando-os no tempo e no espaço, de modo a aprimorar a 

capacidade de apreciação da estética teatral. 

EF15AR26-07/ES Explorar diferentes elementos envolvidos na composição dos 

acontecimentos cênicos (figurinos, adereços, cenário, iluminação e sonoplastia) e 

reconhecer seus vocabulários, percebendo as características desses elementos na 

produção teatral presente em diferentes territorialidades. 

EF15AR27-07/ES Pesquisar e criar formas de dramaturgias e espaços cênicos para o 

acontecimento teatral, em diálogo com o teatro contemporâneo, pesquisando, nos 

espaços da escola e em ambientes externos, a possibilidade de uso dos espaços físicos 

como espaços cênicos. 

EF15AR28-07/ES Investigar e experimentar diferentes funções teatrais e discutir os 

limites e desafios do trabalho artístico de coletivos teatrais, de forma coletiva e 

colaborativa, experimentando a construção de roteiros/cenas que tenham: 

Teatro  

 Contextos e práticas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elementos da linguagem 

 

 

 

 Processos de criação 
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enredo/história/ conflito dramático/ personagens/ diálogo local e ação dramática 

definida. 

EF15AR29-07/ES Experimentar a gestualidade e as construções corporais e vocais 

de maneira imaginativa na improvisação teatral e no jogo cênico, utilizando a 

capacidade de expressar e criar significados no plano sensório-corporal. 

EF15AR30-07/ES Compor improvisações e acontecimentos cênicos com base em 

textos dramáticos ou outros estímulos (música, imagens, objetos etc.), caracterizando 

personagens (com figurinos e adereços), cenário, iluminação e sonoplastia e 

considerando a relação com o espectador. 

EF15AR35-07/ES Identificar e manipular diferentes tecnologias e recursos digitais 

para acessar, apreciar, produzir, registrar e compartilhar práticas e repertórios 

artísticos, de modo reflexivo, ético e responsável, permeando os espaços públicos de 

diferentes contextos. 

Artes Integradas  

 Arte e tecnologia 

Habilidades correlacionadas com habilidades de outros componentes 

EF15AR24-07/ES Reconhecer e apreciar artistas e grupos de teatro brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas, investigando os 
modos de criação, produção, divulgação, circulação e organização da atuação profissional em teatro, dando ênfase na produção de 

teatro realizada em espaços exteriores às construções tradicionais, como nas ruas, praças, mercados, metrôs, universidades e outros. 
 

EF15AR25-07/ES Identificar e analisar diferentes estilos cênicos (realista, tragédia clássica, tragédia moderna, comédia clássica, 
comédia moderna, teatro contemporâneo, teatro de rua, teatro de bonecos, circo, entre outros), a fim de ampliar o repertório, 

contextualizando-os no tempo e no espaço, de modo a aprimorar a capacidade de apreciação da estética teatral. 
 
EF07HI12/ES Identificar a distribuição territorial da população brasileira em diferentes épocas, considerando a diversidade étnico-



 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 
Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 
 

*As Habilidades demarcadas na tabela são estruturantes e aparecem pela primeira vez nas Orientações Curriculares trimestrais. Outras habilidades estruturantes do 
Currículo de Arte foram contempladas nos trimestres anteriores.  
 
 

 

Ensino Fundamental – Anos Finais 

Arte- 7º Ano 

3º Trimestre 

racial e étnico-cultural (indígena, africana, europeia e asiática). 
 

EF07HI15/ES Discutir o conceito de escravidão moderna e suas distinções em relação ao escravismo   antigo   e   à   servidão   
medieval, compreendendo no tempo presente que o trabalho forçado restringe a liberdade dos indivíduos, obrigando-os a prestarem 

serviço em situações precárias e insalubres, sem pagamento ou recebendo valor insuficiente para sua sobrevivência e dignidade 
humana. 
 

EF15AR26-07/ES Explorar diferentes elementos envolvidos na composição dos acontecimentos cênicos (figurinos, adereços, cenário, 
iluminação e sonoplastia) e reconhecer seus vocabulários, percebendo as características desses elementos na produção teatral presente 

em diferentes territorialidades. 
 
EF69LP52 Representar cenas ou textos dramáticos, considerando, na caracterização dos personagens, os aspectos linguísticos e 

paralinguísticos das falas (timbre e tom de voz, pausas e hesitações, entonação e expressividade, variedades e registros linguísticos), 
os gestos e os deslocamentos no espaço cênico, o figurino e a maquiagem e elaborando as rubricas indicadas pelo autor por meio do 

cenário, da trilha sonora e da exploração dos modos de interpretação. 
 
EF15AR27-07/ES Pesquisar e criar formas de dramaturgias e espaços cênicos para o acontecimento teatral, em diálogo com o teatro 

contemporâneo, pesquisando, nos espaços da escola e em ambientes externos, a possibilidade de uso dos espaços físicos como espaços 
cênicos. 

 
EF07LI05-ES Compor, em língua inglesa, narrativas orais sobre fatos, acontecimentos e personalidades marcantes do passado, sobre 
si mesmo, as personalidades locais, familiares e suas contribuições para a comunidade e para o mundo. 

 
EF07LI11-ES Participar de troca de opiniões e informações sobre textos, lidos na sala de aula ou em outros ambientes, por meio de 

práticas discursivas orais, escritas ou de outra linguagem. 
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EF07CI10 Argumentar sobre a importância da vacinação para a saúde pública, com base em informações sobre a maneira como a 

vacina atua no organismo e o papel histórico da vacinação para a manutenção da saúde individual e coletiva e para a erradicação de 
doenças. 

 
EF07CI11/ES Analisar o desenvolvimento científico e tecnológico ao longo da história da humanidade, considerando indicadores 
ambientais e sociais, de modo a identificar e reconhecer avanços no tratamento e nas medidas de prevenção de doenças, na melhoria 

da saúde e da qualidade de vida das pessoas, incluindo a intervenção no modo e nos hábitos de vida. 
 

EF15AR28-07/ES Investigar e experimentar diferentes funções teatrais e discutir os limites e desafios do trabalho artístico de coletivos 
teatrais, de forma coletiva e colaborativa, experimentando a construção de roteiros/cenas que tenham: enredo/história/ conflito 
dramático/ personagens/ diálogo local e ação dramática definida. 

 

EF69LP53 Ler em voz alta textos literários diversos – como contos de amor, de humor, de suspense, de terror; crônicas líricas, 

humorísticas, críticas; bem como leituras orais capituladas (compartilhadas ou não com o professor) de livros de maior extensão, como 

romances, narrativas de enigma, narrativas de aventura, literatura infanto-juvenil, – contar/recontar histórias tanto da tradição oral 

(causos, contos de esperteza, contos de animais, contos de amor, contos de encantamento, piadas, dentre outros) quanto da tradição 

literária escrita, expressando a compreensão e interpretação do texto por meio de uma leitura ou fala expressiva e fluente, que respeite 

o ritmo, as pausas, as hesitações, a entonação indicados tanto pela pontuação quanto por outros recursos gráfico editoriais, como 

negritos, itálicos, caixa-alta, ilustrações etc., gravando essa leitura ou esse conto/reconto, seja para análise posterior, seja para 

produção de audiobooks de textos literários diversos ou de podcasts de leituras dramáticas com ou sem efeitos especiais e ler e/ou 

declamar poemas diversos, tanto de forma livre quanto de forma fixa (como quadras, sonetos, liras, haicais etc.), empregando os 

recursos linguísticos, paralinguísticos e cinésicos necessários aos efeitos de sentido pretendidos, como o ritmo e a entonação, o emprego 
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de pausas e prolongamentos, o tom e o timbre vocais, bem como eventuais recursos de gestualidade e pantomima que convenham ao 

gênero poético e à situação de compartilhamento em questão. 

 

EF69LP54 Analisar os efeitos de sentido decorrentes da interação entre os elementos linguísticos e os recursos paralinguísticos e 
cinésicos, como as variações no ritmo, as modulações no tom de voz, as pausas, as manipulações do estrato sonoro da linguagem, 
obtidos por meio da estrofação, das rimas e de figuras de linguagem como as aliterações, as assonâncias, as onomatopeias, dentre 

outras, a postura corporal e a gestualidade, na declamação de poemas, apresentações musicais e teatrais, tanto em gêneros em prosa 
quanto nos gêneros poéticos, os efeitos de sentido decorrentes do emprego de figuras de linguagem, tais como comparação, metáfora, 

personificação, metonímia, hipérbole, eufemismo, ironia, paradoxo e antítese e os efeitos de sentido decorrentes do emprego de 
palavras e expressões denotativas e conotativas (adjetivos, locuções adjetivas, orações subordinadas adjetivas etc.), que funcionam 
como modificadores, percebendo sua função na caracterização dos espaços, tempos, personagens e ações próprios de cada gênero 

narrativo. 
 

EF15AR29-07/ES Experimentar a gestualidade e as construções corporais e vocais de maneira imaginativa na improvisação teatral e 
no jogo cênico, utilizando a capacidade de expressar e criar significados no plano sensório-corporal. 
 

EF15AR30-07/ES Compor improvisações e acontecimentos cênicos com base em textos dramáticos ou outros estímulos (música, 
imagens, objetos etc.), caracterizando personagens (com figurinos e adereços), cenário, iluminação e sonoplastia e considerando a 

relação com o espectador. 
Descritores PAEBES 

Esse componente curricular não é contemplado na avaliação externa do PAEBES. 

Sugestões de objetos de aprendizagem, videoaulas e sites 

Site com o novo Currículo do Espírito Santo- Documentos oficiais e materiais de apoio.  
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/ 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/
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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/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/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/  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists
https://sedudigital.edu.es.gov.br/
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Habilidades  Objetos de Conhecimento 

EF15AR06- 08/ES Desenvolver processos de criação em artes visuais, com base em 

temas ou interesses artísticos, de modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso 

de materiais, instrumentos e recursos convencionais, alternativos e digitais, 

aprimorando seu pensamento criativo em arte. 

EF15AR07-08/ES Dialogar com princípios conceituais, proposições temáticas, 

repertórios imagéticos e processos de criação, nas suas produções visuais, 

estabelecendo relações com o repertório do aluno. 

Artes Visuais  

 Processos de criação   

EF69AR13-08/ES Investigar e experimentar brincadeiras, jogos, danças coletivas e 

outras práticas de dança de diferentes matrizes estéticas e culturais como referência 

para a criação e a composição de danças autorais, individualmente e em grupo. 

EF69AR15-08/ES Discutir as experiências pessoais e coletivas em dança vivenciadas 

na escola e em outros contextos, problematizando estereótipos e preconceitos. 

Dança  

 Processos de criação 

EF69AR21-08/ES Explorar e analisar fontes e materiais sonoros locais e regionais em 

práticas de composição/criação, execução e apreciação musical, reconhecendo timbres 

e características de instrumentos musicais diversos. 

EF69AR23-08/ES Explorar e criar improvisações, composições, arranjos, jingles, 

trilhas sonoras, entre outros, utilizando vozes, sons corporais e/ou instrumentos 

acústicos ou eletrônicos, convencionais ou não convencionais, expressando ideias 

musicais de maneira individual, coletiva e colaborativa, relacionando as experiências 

Música  

 Materialidades 

  

 Processos de criação 
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propostas com a apreciação de diferentes músicos ou músicas, locais, nacionais e 

internacionais. 

EF15AR24-08/ES Reconhecer e apreciar artistas e grupos de teatro brasileiros e 

estrangeiros de diferentes épocas, investigando os modos de criação, produção, 

divulgação, circulação e organização da atuação profissional em teatro e identificando 

as diferentes visões socioculturais, antropológicas e políticas no Teatro. 

EF15AR25-08/ES Identificar e analisar diferentes estilos cênicos (melodrama, teatro 

de revista, peças didáticas, entre outros), contextualizando-os no tempo e no espaço, 

de modo a aprimorar a capacidade de apreciação da estética teatral. 

EF15AR26-08/ES Explorar diferentes elementos (figurinos, adereços, cenário, 

iluminação e sonoplastia) envolvidos na composição dos acontecimentos cênicos e 

reconhecer seus vocabulários. 

EF15AR27-08/ES Pesquisar e criar formas de dramaturgia e espaços cênicos para o 

acontecimento teatral, em diálogo com o teatro contemporâneo, pesquisando nos 

espaços da escola e em ambientes externos a possibilidade de uso dos espaços físicos 

como espaços cênicos. 

EF15AR28-08/ES Investigar e experimentar diferentes funções teatrais, além de 

discutir, de forma coletiva e colaborativa, os limites e desafios do trabalho artístico de 

coletivos teatrais, experimentando a construção de roteiros/cenas que tenham: 

enredo/ história/ conflito dramático/ personagens/ diálogo local e ação dramática 

definida. 

Teatro  

 Contexto e práticas 

 

 

 

 

 

 Elementos da linguagem 

 

 

 Processos de criação  
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EF15AR29-08/ES Experimentar a gestualidade e as construções corporais e vocais, 

de maneira imaginativa, na improvisação teatral e no jogo cênico, utilizando a 

capacidade de expressar e criar significados no plano sensório-corporal. 

EF15AR30-08/ES Compor improvisações e acontecimentos cênicos com base em 

textos dramáticos ou outros estímulos (música, imagens, objetos etc.), caracterizando 

personagens (com figurinos e adereços), cenário, iluminação e sonoplastia e 

considerando a relação com o espectador. 

EF15AR35-08/ES Identificar e manipular diferentes tecnologias e recursos digitais 

para acessar, apreciar, produzir, registrar e compartilhar práticas e repertórios 

artísticos, de modo reflexivo, ético e responsável, dialogando com a arte de reflexão. 

Artes Integradas  

 Arte e Tecnologia  

Habilidades correlacionadas com habilidades de outros componentes 

EF15AR24-08/ES Reconhecer e apreciar artistas e grupos de teatro brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas, investigando os 
modos de criação, produção, divulgação, circulação e organização da atuação profissional em teatro e identificando as diferentes visões 

socioculturais, antropológicas e políticas no Teatro. 
 
EF15AR25-08/ES Identificar e analisar diferentes estilos cênicos (melodrama, teatro de revista, peças didáticas, entre outros), 

contextualizando-os no tempo e no espaço, de modo a aprimorar a capacidade de apreciação da estética teatral. 
 

EF69LP54 Analisar os efeitos de sentido decorrentes da interação entre os elementos linguísticos e os recursos paralinguísticos e 
cinésicos, como as variações no ritmo, as modulações no tom de voz, as pausas, as manipulações do estrato sonoro da linguagem, 
obtidos por meio da estrofação, das rimas e de figuras de linguagem como as aliterações, as assonâncias, as onomatopeias, dentre 

outras, a postura corporal e a gestualidade, na declamação de poemas, apresentações musicais e teatrais, tanto em gêneros em prosa 
quanto nos gêneros poéticos, os efeitos de sentido decorrentes do emprego de figuras de linguagem, tais como comparação, metáfora, 
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personificação, metonímia, hipérbole, eufemismo, ironia, paradoxo e antítese e os efeitos de sentido decorrentes do emprego de 
palavras e expressões denotativas e conotativas (adjetivos, locuções adjetivas, orações subordinadas adjetivas etc.), que funcionam 

como modificadores, percebendo sua função na caracterização dos espaços, tempos, personagens e ações próprios de cada gênero 
narrativo. 

 
EF15AR26-08/ES Explorar diferentes elementos (figurinos, adereços, cenário, iluminação e sonoplastia) envolvidos na composição 
dos acontecimentos cênicos e reconhecer seus vocabulários. 

 
EF69LP52 Representar cenas ou textos dramáticos, considerando, na caracterização dos personagens, os aspectos linguísticos e 

paralinguísticos das falas (timbre e tom de voz, pausas e hesitações, entonação e expressividade, variedades e registros linguísticos), 
os gestos e os deslocamentos no espaço cênico, o figurino e a maquiagem e elaborando as rubricas indicadas pelo autor por meio do 
cenário, da trilha sonora e da exploração dos modos de interpretação. 

 
EF15AR27-08/ES Pesquisar e criar formas de dramaturgia e espaços cênicos para o acontecimento teatral, em diálogo com o teatro 

contemporâneo, pesquisando nos espaços da escola e em ambientes externos a possibilidade de uso dos espaços físicos como espaços 
cênicos. 
 

EF15AR28-08/ES Investigar e experimentar diferentes funções teatrais, além de discutir, de forma coletiva e colaborativa, os limites 
e desafios do trabalho artístico de coletivos teatrais, experimentando a construção de roteiros/cenas que tenham: enredo/ história/ 

conflito dramático/ personagens/ diálogo local e ação dramática definida. 
 
EF08LI11 Produzir textos (comentários em fóruns, relatos pessoais, mensagens instantâneas, tweets, reportagens, histórias de ficção, 

blogs, entre outros), com o uso de estratégias de escrita (planejamento, produção de rascunho, revisão e edição final), apontando 
sonhos e projetos para o futuro (pessoal, da família, da comunidade ou do planeta). 
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EF15AR29-08/ES Experimentar a gestualidade e as construções corporais e vocais, de maneira imaginativa, na improvisação teatral 
e no jogo cênico, utilizando a capacidade de expressar e criar significados no plano sensório-corporal. 

 
EF15AR30-08/ES Compor improvisações e acontecimentos cênicos com base em textos dramáticos ou outros estímulos (música, 

imagens, objetos etc.), caracterizando personagens (com figurinos e adereços), cenário, iluminação e sonoplastia e considerando a 
relação com o espectador. 
 

EF08CI10/ES Identificar os principais sintomas, modos de transmissão e tratamento de algumas DST (Gonorreia, Sífilis, HPV, Aids, 
Herpes, etc.), e discutir estratégias e selecionar métodos de prevenção mais adequados às diferentes DST, envolvendo a 

responsabilidade e consciência sobre a sua saúde sexual. 
 
EF08CI11/ES Selecionar argumentos que evidenciem as múltiplas dimensões da sexualidade humana (biológica, sociocultural, afetiva 

e ética), reconhecendo, compreendendo e discutindo aspectos como o cuidado e o respeito a si mesmo e ao outro, a construção da 
identidade social e cultural, a afetividade e a compreensão dos aspectos culturais envolvidos na sexualidade humana. 

 
EF08CI16 Discutir iniciativas que contribuam para restabelecer o equilíbrio ambiental a partir da identificação de alterações climáticas 
regionais e globais provocadas pela intervenção humana. 

 
EF08GE20 Analisar características de países e grupos de países da América e da África no que se refere aos aspectos populacionais, 

urbanos, políticos e econômicos, e discutir as desigualdades sociais e econômicas e as pressões sobre a natureza e suas riquezas (sua 
apropriação e valoração na produção e circulação), o que resulta na espoliação desses povos. 
 

EF08GE22 Identificar os principais recursos naturais dos países da América Latina, analisando o seu uso para a produção de matéria-
prima e energia e sua relevância para a cooperação entre os países do Mercosul. 

Descritores PAEBES 
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Esse componente curricular não é contemplado na avaliação externa do PAEBES. 

Sugestões de objetos de aprendizagem, videoaulas e sites 

Site com o novo Currículo do Espírito Santo- Documentos oficiais e materiais de apoio.  
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/ 
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/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/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/ 

 

 

 

 

 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/
https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists
https://sedudigital.edu.es.gov.br/
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Habilidades  Objetos de Conhecimento 

EF69AR06-09/ES Desenvolver processos de criação em artes visuais, com base em 

temas ou interesses artísticos, de modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso 

de materiais, instrumentos e recursos convencionais, alternativos e digitais, expandido 

a criação com as mídias digitais. 

EF69AR07-09/ES Dialogar com princípios conceituais, proposições temáticas, 

repertórios imagéticos e processos de criação nas suas produções visuais, 

experimentando obras de arte com abrangência multissensorial (obras interativas e 

ambientes imersivos). 

Artes Visuais  

 Processos de criação  

 

EF69AR13-09/ES Investigar brincadeiras, jogos, danças coletivas e outras práticas 

de dança de diferentes matrizes estéticas e culturais como referência para a criação e 

a composição de danças autorais, individualmente e em grupo, utilizando de mídias 

digitais e outras tecnologias.  

EF69AR15-09/ES Discutir as experiências pessoais e coletivas em dança vivenciadas 

na escola e em outros contextos, problematizando estereótipos e preconceitos. 

Dança  

 Processos de criação 

EF69AR21-09/ES Explorar e analisar fontes e materiais sonoros em práticas de 

composição/criação, execução e apreciação musical, reconhecendo timbres e 

características de instrumentos musicais diversos: acústicos, elétricos e eletrônicos. 

EF69AR23-09/ES Explorar e criar improvisações, composições, arranjos, jingles, 

trilhas sonoras, entre outros, utilizando vozes, sons corporais e/ou instrumentos 

Música  

 Materialidades  

 

 Processos de criação 
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acústicos ou eletrônicos, convencionais ou não convencionais, expressando ideias 

musicais de maneira individual, coletiva e colaborativa. 

EF15AR24-09/ES Reconhecer e apreciar artistas e grupos de teatro brasileiros e 

estrangeiros de diferentes épocas, investigando os modos de criação, produção, 

divulgação, circulação e organização da atuação profissional em teatro, integrando 

linguagens, tecnologia e o público. 

EF15AR25-09/ES Identificar e analisar diferentes estilos cênicos, contextualizando-

os no tempo e no espaço de modo a aprimorar a capacidade de apreciação da estética 

teatral. Ademais, ampliar a experiência de aprendizagem com a projeção de vídeos de 

espetáculos teatrais de diversas matrizes culturais. 

EF15AR26-09/ES Explorar diferentes elementos (figurinos, adereços, cenário, 

iluminação e sonoplastia) envolvidos na composição dos acontecimentos cênicos e 

reconhecer seus vocabulários. 

EF15AR27-09/ES Pesquisar e criar formas de dramaturgia e espaços cênicos como 

possibilidades de transformação de um local físico para o acontecimento teatral, em 

diálogo com o teatro contemporâneo. 

EF15AR28-09/ES Investigar e experimentar diferentes funções teatrais e discutir os 

limites e desafios do trabalho artístico coletivo e colaborativo, permitindo a 

compreensão dos modos coletivizados e de diretriz dialógica de fazerem teatro. 

Teatro  

 Contextos e práticas 

 

 

 

 

 

 

 Elementos da linguagem  

 

 

 Processos de criação  
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EF15AR29-09/ES Experimentar a gestualidade e as construções corporais e vocais 

de maneira imaginativa na improvisação teatral e no jogo cênico, potencializando a 

imaginação e narrativas para o exercício dessas expressividades.  

EF15AR30-09/ES Compor e encenar improvisações e acontecimentos cênicos com 

base em textos dramáticos ou outros estímulos (música, imagens, objetos etc.), 

caracterizando personagens (com figurinos e adereços), cenário, iluminação e 

sonoplastia e considerando a relação com o espectador. 

EF69AR35-09/ES Identificar e manipular diferentes tecnologias e recursos digitais 

para acessar, apreciar, produzir, registrar e compartilhar práticas e repertórios 

artísticos, de modo reflexivo, ético e responsável. 

Artes Integradas  

 Arte e tecnologia  

Habilidades correlacionadas com habilidades de outros componentes 

EF15AR24-09/ES Reconhecer e apreciar artistas e grupos de teatro brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas, investigando os 
modos de criação, produção, divulgação, circulação e organização da atuação profissional em teatro, integrando linguagens, tecnologia 

e o público. 
 
EF15AR25-09/ES Identificar e analisar diferentes estilos cênicos, contextualizando-os no tempo e no espaço de modo a aprimorar a 

capacidade de apreciação da estética teatral. Ademais, ampliar a experiência de aprendizagem com a projeção de vídeos de espetáculos 
teatrais de diversas matrizes culturais. 

 
EF09HI027/ES Relacionar aspectos das mudanças            econômicas, culturais e sociais ocorridas no Brasil a partir                                                da década de 1990 ao 
papel do País e do Espírito Santo no                            cenário internacional na era da globalização, examinando os processos de urbanização, migrações 

de diferentes                         etnias e por variadas motivações, produções culturais, mudanças tecnológicas e espaciais na cidade e no campo, 
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instalações e construções de empreendimentos, empresas e pactos comerciais estabelecidos no Estado, suas consequências e 
transformações para a sociedade, povos e comunidades tradicionais. 

 
EF09HI032/ES Analisar mudanças e permanências  associadas ao processo de globalização, considerando os argumentos dos 

movimentos críticos às políticas globais, observando que as diferentes culturas e costumes interagem sem a necessidade de uma 
integração territorial e que esse processo não acontece de forma igualitária, também, levando em conta possibilidades dos costumes e 
valores locais de se inserir em elementos globais. Percebendo que, na era da globalização, povos e comunidades tradicionais conseguem, 

através das tecnologias, disseminar e divulgar para além de suas fronteiras as suas características, promovendo encontros culturais. 
 

EF09HI033/ES Analisar as transformações nas relações políticas locais e globais geradas pelo desenvolvimento das tecnologias digitais 
de informação e comunicação. Pensar formas de potencializar as ações que beneficiem a comunidade. Identificar jornais, grupos em 
redes sociais e rádios comunitárias que possam potencializar as ações em torno da comunidade e fortaleçam identidades locais. 

 
EF15AR26-09/ES Explorar diferentes elementos (figurinos, adereços, cenário, iluminação e sonoplastia) envolvidos na composição 

dos acontecimentos cênicos e reconhecer seus vocabulários. 
 
EF15AR27-09/ES Pesquisar e criar formas de dramaturgia e espaços cênicos como possibilidades de transformação de um local físico 

para o acontecimento teatral, em diálogo com o teatro contemporâneo. 
 

EF69LP52 Representar cenas ou textos dramáticos, considerando, na caracterização dos personagens, os aspectos linguísticos e 
paralinguísticos das falas (timbre e tom de voz, pausas e hesitações, entonação e expressividade, variedades e registros linguísticos), 
os gestos e os deslocamentos no espaço cênico, o figurino e a maquiagem e elaborando as rubricas indicadas pelo autor por meio do 

cenário, da trilha sonora e da exploração dos modos de interpretação. 
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EF09LI12 Produzir textos (infográficos, fóruns de discussão on-line, fotorreportagens, campanhas publicitárias, memes, entre outros) 
sobre temas de interesse coletivo local ou global, que revelem posicionamento crítico. 

 
EF15AR28-09/ES Investigar e experimentar diferentes funções teatrais e discutir os limites e desafios do trabalho artístico coletivo e 

colaborativo, permitindo a compreensão dos modos coletivizados e de diretriz dialógica de fazerem teatro. 
 
EF15AR29-09/ES Experimentar a gestualidade e as construções corporais e vocais de maneira imaginativa na improvisação teatral e 

no jogo cênico, potencializando a imaginação e narrativas para o exercício dessas expressividades.  
 

EF69LP53 Ler em voz alta textos literários diversos – como contos de amor, de humor, de suspense, de terror; crônicas líricas, 
humorísticas, críticas; bem como leituras orais capituladas (compartilhadas ou não com o professor) de livros de maior extensão, como 
romances, narrativas de enigma, narrativas de aventura, literatura infanto-juvenil, – contar/recontar histórias tanto da tradição oral 

(causos, contos de esperteza, contos de animais, contos de amor, contos de encantamento, piadas, dentre outros) quanto da tradição 
literária escrita, expressando a compreensão e interpretação do texto por meio de uma leitura ou fala expressiva e fluente, que respeite 

o ritmo, as pausas, as hesitações, a entonação indicados tanto pela pontuação quanto por outros recursos gráfico-editoriais, como 
negritos, itálicos, caixa-alta, ilustrações etc., gravando essa leitura ou esse conto/reconto, seja para análise posterior, seja para 
produção de audiobooks de textos literários diversos ou de podcasts de leituras dramáticas com ou sem efeitos especiais e ler e/ou 

declamar poemas diversos, tanto de forma livre quanto de forma fixa (como quadras, sonetos, liras, haicais etc.), empregando os 
recursos linguísticos, paralinguísticos e cinésicos necessários aos efeitos de sentido pretendidos, como o ritmo e a entonação, o emprego 

de pausas e prolongamentos, o tom e o timbre vocais, bem como eventuais recursos de gestualidade e pantomima que convenham ao 
gênero poético e à situação de compartilhamento em questão. 
 

EF69LP19 Analisar, em gêneros orais que envolvam argumentação, os efeitos de sentido de elementos típicos da modalidade falada, 
como a pausa, a entonação, o ritmo, a gestualidade e expressão facial, as hesitações etc.  
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EF15AR30-09/ES Compor e encenar improvisações e acontecimentos cênicos com base em textos dramáticos ou outros estímulos 
(música, imagens, objetos etc.), caracterizando personagens (com figurinos e adereços), cenário, iluminação e sonoplastia e 

considerando a relação com o espectador. 
 

EF09GE12 Relacionar o processo de urbanização às transformações da produção agropecuária, à expansão do desemprego estrutural 
e ao papel crescente do capital financeiro em diferentes países, com destaque para o Brasil. 
 

EF09CI13 Propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas ambientais da cidade ou da comunidade, com base na 
análise de ações sustentáveis bem-sucedidas. 

Descritores PAEBES 

Esse componente curricular não é contemplado na avaliação externa do PAEBES. 

Sugestões de objetos de aprendizagem, videoaulas e sites 

Site com o novo Currículo do Espírito Santo- Documentos oficiais e materiais de apoio.  
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/ 
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/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/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/ 
Videoaula- Arte e Tecnologia 

https://youtu.be/kLhCJku8fXk?list=PL1h5XXlbI6i6hBbn9XvQD4eRghd5kbgSl 

 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/
https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists
https://sedudigital.edu.es.gov.br/
https://youtu.be/kLhCJku8fXk?list=PL1h5XXlbI6i6hBbn9XvQD4eRghd5kbgSl
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