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Caro(a) Professor(a),  

 

Considerando a necessidade de ampliação e aprofundamento das discussões presentes no novo Currículo do Espírito Santo, nas matrizes 

de avaliações externas e no trabalho por áreas de conhecimento, a Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental elaborou as 

Orientações Curriculares para as Escolas Estaduais. O objetivo é orientar professores e pedagogos para o planejamento pedagógico e a 

gestão curricular com foco na aprendizagem dos estudantes durante o ano letivo de 2022. 

Este documento não substitui o currículo, no entanto representa uma forma de desdobramento que pode auxiliar em sua implementação. 

Aponta caminhos a partir do alinhamento entre os componentes de uma mesma área e também entre as diferentes Áreas de Conhecimento, 

servindo como um instrumento de gestão da aprendizagem para a equipe pedagógica da escola.  

Além da integração entre as áreas é importante a conexão com os Temas Integradores presentes no Currículo do Espírito Santo, uma vez 

que são capazes de entrelaçar as diversas áreas de conhecimento que compõem o Currículo do Espírito Santo e trazem questões que 

atravessam as experiências dos sujeitos em seus contextos de vida, ações no público, no privado e no cotidiano. Compreende aspectos 

para além da dimensão cognitiva, dando conta da formação social, política e ética e que considera e valoriza as diversas identidades 

culturais. 

O documento está organizado em uma tabela, estruturada da seguinte forma: 

Primeira seção: Duas colunas onde estão descritos as habilidades e os objetos de conhecimento referentes ao ano/série. 

Segunda seção: Estão as Habilidades do componente correlacionadas entre as diferentes Áreas de Conhecimento, o que pode auxiliar no 

trabalho interdisciplinar. 
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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  

Geografia - 1º Ano 

3º Trimestre 

Habilidades  Objetos de Conhecimento 

EF01GE09 Elaborar e utilizar mapas simples para localizar elementos do local de 

vivência, considerando referenciais espaciais (frente e atrás, esquerda e direita, em 
cima e embaixo, dentro e fora) e tendo o corpo como referência. 

EF01GE10 Descrever características de seus lugares de vivência relacionadas aos 
ritmos da natureza (chuva, vento, calor etc.). 

EF01GE11 Associar mudanças de vestuário e hábitos alimentares em sua comunidade 

ao longo do ano, decorrentes da variação de temperatura e da umidade no ambiente. 

 Formas de representação e 
pensamento espacial. 

 Natureza, ambientes e qualidade 
de vida. 

 Habilidades correlacionadas com habilidades de outros componentes  

------------------- 

Descritores PAEBES 

Não se aplica a este ano.  

Sugestões de objetos de aprendizagem e videoaulas 

FTD Digital - https://digital.ftd.com.br/conheca.php 

Escola Digital - https://escoladigital.org.br/ 

eduCAPES - https://educapes.capes.gov.br/ 

Sedu Digital - https://sedudigital.edu.es.gov.br/ 

Biblioteca Digital Mundial - https://www.wdl.org/pt/ 

IBGE educa - https://educa.ibge.gov.br/ 

Currículo Interativo Digital - https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/ 

Currículo do Espírito Santo - https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/ 

https://digital.ftd.com.br/conheca.php
https://escoladigital.org.br/
https://educapes.capes.gov.br/
https://sedudigital.edu.es.gov.br/
https://www.wdl.org/pt/
https://educa.ibge.gov.br/
https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais  

Geografia - 1º Ano 

3º Trimestre 

Canal da SEDU no youtube - https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Geografia - 2º Ano 

3º Trimestre 

Habilidades  Objetos de Conhecimento 

EF02GE06/ES Relacionar o dia e a noite a diferentes tipos de atividades sociais 

(horário escolar, comercial, sono etc.), percebendo que os diversos eventos cotidianos 

fazem parte da vida da população (ir para a escola, brincar, passear no parque, entre 

outros) e que são necessários para organização e funcionamento das nossas vidas em 

sociedade. 

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. 

(EF02GE08/ES) Identificar e elaborar diferentes formas de representação 

(desenhos, mapas mentais, maquetes) para representar componentes da paisagem 

dos lugares de vivência, por meio da observação dos elementos que compõem a 

paisagem nos lugares de entorno de sua moradia e da escola, exercitando a 

lateralidade, a orientação e a localização. 

(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. 

 Tipos de trabalho em lugares e tempos 

diferentes. 
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais  

Geografia - 2º Ano 

3º Trimestre 

(EF02GE10) Aplicar princípios de localização e posição de objetos (referenciais 

espaciais, como frente e atrás, esquerda e direita, em cima e embaixo, dentro e fora) 

por meio de representações espaciais da sala de aula e da escola. 

(EF02GE11/ES) Reconhecer a importância do solo e da água para a vida, 

identificando seus diferentes usos (plantação e extração de materiais, entre outras 

possibilidades) e os impactos desses usos no cotidiano da cidade e do campo, 

considerando a sua fundamental relevância para a manutenção da vida. 

 

Habilidades correlacionadas com habilidades de outros componentes 

-------------------- 

Descritores PAEBES 

Não se aplica a este ano. 

Sugestões de objetos de aprendizagem e videoaulas 

FTD Digital - https://digital.ftd.com.br/conheca.php 

Escola Digital - https://escoladigital.org.br/ 

eduCAPES - https://educapes.capes.gov.br/ 

Sedu Digital - https://sedudigital.edu.es.gov.br/ 

Biblioteca Digital Mundial - https://www.wdl.org/pt/ 

IBGE educa - https://educa.ibge.gov.br/ 

Currículo Interativo Digital - https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/ 

https://digital.ftd.com.br/conheca.php
https://escoladigital.org.br/
https://educapes.capes.gov.br/
https://sedudigital.edu.es.gov.br/
https://www.wdl.org/pt/
https://educa.ibge.gov.br/
https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais  

Geografia - 2º Ano 

3º Trimestre 

Currículo do Espírito Santo - https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/ 

Canal da SEDU no youtube - https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Geografia - 3º Ano 

3º Trimestre 

Habilidades  Objetos de Conhecimento 

EF03GE08 Relacionar a produção de lixo doméstico ou da escola aos problemas 

causados pelo consumo excessivo e construir propostas para o consumo consciente, 
considerando a ampliação de hábitos de redução, reuso e reciclagem/descarte de 
materiais consumidos em casa, na escola e/ou no entorno. 

 
EF03GE09/ES Investigar os usos dos recursos naturais, com destaque para os usos 

da água em atividades cotidianas (alimentação, higiene, cultivo de plantas etc.), e 
discutir os problemas ambientais provocados por esses usos, avaliando os impactos, 
na vida cotidiana das pessoas, provenientes da escassez de água nos grandes centros 

urbanos considerando a escala local para a global. 
 

EF03GE10 Identificar os cuidados necessários para utilização da água na agricultura 
e na geração de energia de modo a garantir a manutenção do provimento de água 
potável. 

 
EF03GE11/ES Comparar impactos das atividades econômicas urbanas e rurais sobre 

o ambiente físico natural, considerando a pressão no ambiente causada pelo 
contingente populacional, assim como os riscos provenientes do uso de ferramentas 
e máquinas. 

 

 Produção, circulação e consumo. 

 Impactos das atividades humanas. 

 

Habilidades correlacionadas com habilidades de outros componentes 

------------------ 

Descritores PAEBES 

Não se aplica a este ano. 
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais  

Geografia - 3º Ano 

3º Trimestre 

Sugestões de objetos de aprendizagem e videoaulas 

FTD Digital - https://digital.ftd.com.br/conheca.php 

Escola Digital - https://escoladigital.org.br/ 

eduCAPES - https://educapes.capes.gov.br/ 

Sedu Digital - https://sedudigital.edu.es.gov.br/ 

Biblioteca Digital Mundial - https://www.wdl.org/pt/ 

IBGE educa - https://educa.ibge.gov.br/ 

Currículo Interativo Digital - https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/ 

Currículo do Espírito Santo - https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/ 

Canal da SEDU no youtube - https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ 

 

 

 

 

 

https://digital.ftd.com.br/conheca.php
https://escoladigital.org.br/
https://educapes.capes.gov.br/
https://sedudigital.edu.es.gov.br/
https://www.wdl.org/pt/
https://educa.ibge.gov.br/
https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/
https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ


 
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 Estruturantes estão destacadas nas tabelas. 
 

 

Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Geografia - 4º Ano 

3º Trimestre 

Habilidades  Objetos de Conhecimento 

EF04GE08 Descrever e discutir o processo de produção (transformação de matérias- 

primas), circulação e consumo de diferentes produtos. 

EF04GE09 Utilizar as direções cardeais na localização de componentes físicos e 

humanos nas paisagens rurais e urbanas. 

EF04GE10 Comparar tipos variados de mapas, identificando suas características, 
elaboradores, finalidades, diferenças e semelhanças. 

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. 

 Produção, circulação e consumo. 
 Sistema de orientação. 

 Elementos constitutivos dos mapas. 
 Conservação e degradação da 

natureza. 

Habilidades correlacionadas com habilidades de outros componentes 

EF04MA20  Medir e estimar comprimentos (incluindo perímetros), massas e capacidades, utilizando unidades de medida padronizadas 

mais usuais, valorizando e respeitando a cultura local. 

EF04CI09 Identificar os pontos cardeais, com base no registro de diferentes posições relativas do Sol e da sombra de uma vara 

(gnômon). 

EF04CI10 Comparar as indicações dos pontos cardeais resultantes da observação das sombras de uma vara (gnômon) com aquelas 
obtidas por meio de uma bússola. 

EF04HI05 Relacionar os processos de ocupação do campo a intervenções na natureza, avaliando os resultados dessas intervenções. 

Descritores PAEBES 

Não se aplica a este ano  

Sugestões de objetos de aprendizagem e videoaulas 

FTD Digital - https://digital.ftd.com.br/conheca.php 

https://digital.ftd.com.br/conheca.php
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Geografia - 4º Ano 

3º Trimestre 

Escola Digital - https://escoladigital.org.br/ 

eduCAPES - https://educapes.capes.gov.br/ 

Sedu Digital - https://sedudigital.edu.es.gov.br/ 

Biblioteca Digital Mundial - https://www.wdl.org/pt/ 

IBGE educa - https://educa.ibge.gov.br/ 

Currículo Interativo Digital - https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/ 

Currículo do Espírito Santo - https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/ 

Canal da SEDU no youtube - https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ 

 

 

 

 

 

 

 

https://escoladigital.org.br/
https://educapes.capes.gov.br/
https://sedudigital.edu.es.gov.br/
https://www.wdl.org/pt/
https://educa.ibge.gov.br/
https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/
https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais  

Geografia - 5º Ano 

3º Trimestre 

Habilidades  Objetos de Conhecimento 

EF05GE10 Reconhecer e comparar atributos da qualidade ambiental e algumas formas 

de poluição dos cursos de água e dos oceanos (esgotos, efluentes industriais, marés 
negras etc.). 

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. 

EF05GE12/ES Identificar órgãos do poder público e canais de participação social 
responsáveis por buscar soluções para a melhoria da qualidade de vida (em áreas como 

meio ambiente, mobilidade, moradia e direito à cidade) e discutir as propostas 
implementadas por esses órgãos que afetam a comunidade em que vive, reconhecendo 
a importância da participação ativa da comunidade no debate, proposição e avaliação 

de solução para problemas ambientais locais e regionais. 

 Qualidade Ambiental. 
 Diferentes tipos de poluição. 

 Gestão pública da qualidade de vida. 

 
 
  

Habilidades correlacionadas com habilidades de outros componentes 

EF05CI05 Construir propostas coletivas para um consumo mais consciente e criar soluções tecnológicas para o descarte adequado e 

a reutilização ou reciclagem de materiais consumidos na escola e/ou na vida cotidiana. 

Descritores PAEBES 

Não se aplica a este ano 

Sugestões de objetos de aprendizagem e videoaulas 

FTD Digital - https://digital.ftd.com.br/conheca.php 

Escola Digital - https://escoladigital.org.br/ 

eduCAPES - https://educapes.capes.gov.br/ 

https://digital.ftd.com.br/conheca.php
https://escoladigital.org.br/
https://educapes.capes.gov.br/
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais  

Geografia - 5º Ano 

3º Trimestre 

Sedu Digital - https://sedudigital.edu.es.gov.br/ 

Biblioteca Digital Mundial - https://www.wdl.org/pt/ 

IBGE educa - https://educa.ibge.gov.br/ 

Currículo Interativo Digital - https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/ 

Currículo do Espírito Santo - https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/ 

Canal da SEDU no youtube - https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ 

 

 

https://sedudigital.edu.es.gov.br/
https://www.wdl.org/pt/
https://educa.ibge.gov.br/
https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/
https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ
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