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Caro(a) Professor(a),  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

culturais. 

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

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

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

trabalho interdisciplinar. 

Terceira seção: Descritores PAEBES, para os componentes que são contemplados por essa avaliação externa, o que permite a utilização 

dessa informação de modo mais direto no plano de aula. 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. 
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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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Orientações Curriculares 2022 

Ensino Médio 

Matemática - 1ª Série  

3º Trimestre 

Habilidades  Objetos de Conhecimento 

EM13MAT505 Resolver problemas sobre ladrilhamento do plano, com ou 

sem apoio de aplicativos de geometria dinâmica, para conjecturar a respeito 

dos tipos ou composição de polígonos que podem ser utilizados em 

ladrilhamento, generalizando padrões observados. 

 

EM13MAT307 Empregar diferentes métodos para a obtenção da medida da 

área de uma superfície (reconfigurações, aproximação por cortes etc.) e 

deduzir expressões de cálculo para aplicá-las em situações reais (como o 

remanejamento e a distribuição de plantações, entre outros), com ou sem 

apoio de tecnologias digitais. 

 

EM13MAT506 Representar graficamente a variação da área e do perímetro 

de um polígono regular quando os comprimentos de seus lados variam, 

analisando e classificando as funções envolvidas. 

 

EM13MAT315 Investigar e registrar, por meio de um fluxograma, quando 

possível, um algoritmo que resolve um problema. 

 

 

 

 

Polígonos regulares e suas características: ângulos 

internos, ângulos externos etc. 
 
Pavimentações no plano (usando o mesmo tipo de 

polígono ou não). 
 

Linguagem algébrica: fórmulas e habilidade de 
generalização. 
 

Áreas de figuras geométricas (cálculo por decomposição, 
composição ou aproximação). 

 
Expressões algébricas. 
 

Polígonos regulares (perímetro e área). 
  

Funções (linear e quadrática). 
 
Noções básicas de Matemática Computacional. 

 
Algoritmos e sua representação por fluxogramas. 
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Orientações Curriculares 2022 

Ensino Médio 

Matemática - 1ª Série  

3º Trimestre 

Habilidades correlacionadas com habilidades de outros componentes 

EM13LGG602 Fruir e apreciar esteticamente diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, assim como delas 

participar, de modo a aguçar continuamente a sensibilidade, a imaginação e a criatividade. 

 

 

Descritores PAEBES 

D11 Resolver problema envolvendo o cálculo de perímetro de figuras planas. 
 

D12 Resolver problema envolvendo o cálculo de área de figuras planas. 
 

Sugestões de objetos de aprendizagem e videoaulas 

Phet Simulações Interativas - PhET oferece gratuitamente simulações de fenômenos físicos divertidas, interativas e baseadas em 

pesquisa. https://phet.colorado.edu/pt/   

 

Geogebra - Aplicativo matemático gratuito para desenhar gráficos, geometria plana e Espacial, associando a Álgebra.  

https://www.geogebra.org/?lang=pt  

 

Desmos - Calculadora Gráfica que explorar a Matemática, esboçando gráficos de funções, plotando pontos, visualizando equações 

algébricas, e etc. https://www.desmos.com/calculator?lang=pt-BR  

 

Matemática na Rede - Ferramentas disponíveis para estudantes e professores – Conteúdos online no site do Programa Matemática 

na Rede: https://matematicanarede.sedu.es.gov.br/conteudoonline  

 

https://phet.colorado.edu/pt/
https://www.geogebra.org/?lang=pt
https://www.desmos.com/calculator?lang=pt-BR
https://matematicanarede.sedu.es.gov.br/conteudoonline
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Orientações Curriculares 2022 

Ensino Médio 

Matemática - 1ª Série  

3º Trimestre 

Currículo do Espírito Santo - Documento curricular do Espírito Santo, elaborado em parceria com os municípios e baseado na Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC). 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/  

 

Khan Academy - O Khan Academy fornece educação para qualquer um, em qualquer lugar, com uma coleção grátis de mais de 

3.800 vídeos de matemática, física, química, biologia, entre outras matérias. 

https://pt.khanacademy.org/  

 

Portal da Matemática - O Portal da Matemática oferece a todos os alunos e professores videoaulas de matemática que cobrem o 

currículo do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio. 

http://matematica.obmep.org.br/ 

 

Matemateca IMEUSP – A Matemateca possui um acervo para apoiar e incentivar o aprendizado da Matemática. O sítio mostra 

vídeos e imagens de objetos e experimentos matemáticos. Seus idealizadores esperam inspirar outras ideias para a confecção de 

objetos que mostrem a Matemática "em ação". https://matemateca.ime.usp.br/  

 

 

 

 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/
https://pt.khanacademy.org/
http://matematica.obmep.org.br/
https://matemateca.ime.usp.br/
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Ensino Médio 

Matemática - 2ª Série 

3º Trimestre 

Habilidades  Objetos de Conhecimento 

EM13MAT504 Investigar processos de obtenção da medida do volume de prismas, 
pirâmides, cilindros e cones, incluindo o princípio de Cavalieri, para a obtenção das 

fórmulas de cálculo da medida do volume dessas figuras. 
 

EM13MAT308 Aplicar as relações métricas, incluindo as leis do seno e do cosseno ou 
as noções de congruência e semelhança, para resolver e elaborar problemas que 
envolvem triângulos, em variados contextos. 

 
EM13MAT310 Resolver e elaborar problemas de contagem envolvendo agrupamentos 

ordenáveis ou não de elementos, por meio dos princípios multiplicativo e aditivo, 
recorrendo a estratégias diversas, como o diagrama de árvore. 
 

EM13MAT311 Identificar e descrever o espaço amostral de eventos aleatórios, 
realizando contagem das possibilidades, para resolver e elaborar problemas que 

envolvem o cálculo da probabilidade. 
 
EM13MAT405 Utilizar conceitos iniciais de uma linguagem de programação na 

implementação de algoritmos escritos em linguagem corrente e/ou matemática. 

Sólidos geométricos (prismas, pirâmides, 
cilindros e cones).  

 
Cálculo de volume de sólidos geométricos. 

 
Lei dos senos e lei dos cossenos. 
 

Congruência de triângulos (por transformações 
geométricas isometrias). 

 
Semelhança entre triângulos (por 
transformações geométricas homotetias). 

 
Noções de combinatória: agrupamentos 

ordenáveis (arranjos) e não ordenáveis 
(combinações). 
 

Princípio multiplicativo e princípio aditivo. 
Modelos para contagem de dados: diagrama de 

árvore, listas, esquemas, desenhos etc. 
 
Noções de probabilidade básica: espaço 

amostral, evento aleatório (equiprovável). 
 

Contagem de possibilidades. Cálculo de 
probabilidades simples. 
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Ensino Médio 

Matemática - 2ª Série 

3º Trimestre 

 
Noções elementares de Matemática 
Computacional: sequências, laços de 

repetição, variável e condicionais. 
 

Algoritmos: modelagem de problemas e de 
soluções. Linguagem da programação: 
fluxogramas. 

 
 

Objetos de Conhecimento correlacionados com objetos de outros componentes 

Física: Aplicar as leis da reflexão e da refração ao estudo de interfaces planas e esféricas entre dois meios e à interpretação de 

fenômenos ópticos. 

 

Biologia: Resolver problemas que envolvam a Primeira Lei de Mendel, grupos sanguíneos, herança ligada, influenciada e restrita ao 

sexo. 

 

Descritores PAEBES 

D13 Resolver problema envolvendo a área total e/ou volume de um sólido. 

 
D01 Identificar triângulos semelhantes mediante o reconhecimento de relações de proporcionalidade. 
 

D04 Reconhecer aplicações das relações métricas do triângulo retângulo em um problema que envolva figuras planas ou espaciais. 
 

D05 Resolver problema que envolva razões trigonométricas no triângulo retângulo (seno, cosseno, tangente). 
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Ensino Médio 

Matemática - 2ª Série 

3º Trimestre 

 
D29 Resolver problema de contagem utilizando o princípio multiplicativo ou noções de permutação simples, arranjo simples ou 
combinação simples. 

 
D30 Resolver problema envolvendo o cálculo da probabilidade de um evento. 

 

Sugestões de objetos de aprendizagem e videoaulas 

Phet Simulações Interativas - PhET oferece gratuitamente simulações de fenômenos físicos divertidas, interativas e baseadas em 

pesquisa. https://phet.colorado.edu/pt/   

 

Geogebra - Aplicativo matemático gratuito para desenhar gráficos, geometria plana e Espacial, associando a Álgebra.  

https://www.geogebra.org/?lang=pt  

 

Desmos - Calculadora Gráfica que explorar a Matemática, esboçando gráficos de funções, plotando pontos, visualizando equações 

algébricas, e etc. https://www.desmos.com/calculator?lang=pt-BR  

 

Matemática na Rede - Ferramentas disponíveis para estudantes e professores – Conteúdos online no site do Programa Matemática 

na Rede: https://matematicanarede.sedu.es.gov.br/conteudoonline  

 

Currículo do Espírito Santo - Documento curricular do Espírito Santo, elaborado em parceria com os municípios e baseado na Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC). 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/  

 

 

https://phet.colorado.edu/pt/
https://www.geogebra.org/?lang=pt
https://www.desmos.com/calculator?lang=pt-BR
https://matematicanarede.sedu.es.gov.br/conteudoonline
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/
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Ensino Médio 

Matemática - 2ª Série 

3º Trimestre 

Khan Academy - O Khan Academy fornece educação para qualquer um, em qualquer lugar, com uma coleção grátis de mais de 

3.800 vídeos de matemática, física, química, biologia, entre outras matérias. 

https://pt.khanacademy.org/  

 

Portal da Matemática - O Portal da Matemática oferece a todos os alunos e professores videoaulas de matemática que cobrem o 

currículo do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio. 

http://matematica.obmep.org.br/  

 

Matemateca IMEUSP – A Matemateca possui um acervo para apoiar e incentivar o aprendizado da Matemática. O sítio mostra 

vídeos e imagens de objetos e experimentos matemáticos. Seus idealizadores esperam inspirar outras ideias para a confecção de 

objetos que mostrem a Matemática "em ação". https://matemateca.ime.usp.br/  

 

 

 

 

 

 

https://pt.khanacademy.org/
http://matematica.obmep.org.br/
https://matemateca.ime.usp.br/
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Ensino Médio 

Matemática - 3ª Série 

3º Trimestre 

Habilidades  Objetos de Conhecimento 

EM13MAT404 Identificar as características fundamentais das funções seno e cosseno 
(periodicidade, domínio, imagem), por meio da comparação das representações em 

ciclos trigonométricos e em planos cartesianos, com ou sem apoio de tecnologias 
digitais. 

 
EM13MAT306 Resolver e elaborar problemas em contextos que envolvem fenômenos 
periódicos reais (ondas sonoras, fases da lua, movimentos cíclicos, entre outros) e 

comparar suas representações com as funções seno e cosseno, no plano cartesiano, 
com ou sem apoio de aplicativos de álgebra e geometria. 

 

EM13MAT510 Investigar conjuntos de dados relativos ao comportamento de duas 

variáveis numéricas, usando ou não tecnologias da informação, e, quando apropriado, 

levar em conta a variação e utilizar uma reta para descrever a relação observada. 

 

Trigonometria no triângulo retângulo 
(principais razões trigonométricas). 

 
Trigonometria no ciclo trigonométrico. 

 
Equação da Circunferência.   
 

Unidades de medidas de ângulos (radianos). 
 

Funções trigonométricas (função seno e função 

cosseno). 

 

Funções polinomiais do 1º grau (função afim, 
linear e constante). 
  

Gráficos de funções. 
 

Taxa de variação de uma função 
(crescimento/decrescimento).  
 

Equação da reta: coeficiente angular (tangente 

do ângulo formado entre a abscissa e a reta). 
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Ensino Médio 

Matemática - 3ª Série 

3º Trimestre 

Objetos de conhecimento correlacionados com objetos de outros componentes 

Física:  

• Descrever o som e sua natureza ondulatória. 

• Analisar a propagação de ondas e de pulsos e determinar a velocidade de propagação, a amplitude, a frequência e o 

comprimento de onda. 

 

 

Descritores PAEBES 

D05 Resolver problema que envolva razões trigonométricas no triângulo retângulo (seno, cosseno, tangente). 
 

D06 Identificar a localização de pontos no plano cartesiano. 
 

D10 Relacionar as representações algébricas e gráficas de uma circunferência. 
 
D27 Identificar gráficos de funções trigonométricas (seno, cosseno, tangente) reconhecendo suas propriedades. 

 
D18 Reconhecer expressão algébrica que representa uma função a partir de uma tabela. 

 
D23 Identificar o gráfico que representa uma situação descrita em um texto. 
 

D19 Resolver problema envolvendo uma função do 1º grau. 
 

D25 Relacionar as representações algébricas e gráficas da função do 1º grau. 
 

D07 Interpretar geometricamente os coeficientes da equação de uma reta. 
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Ensino Médio 

Matemática - 3ª Série 

3º Trimestre 

 
D08 Identificar a equação de uma reta apresentada a partir de dois pontos dados ou de um ponto e sua inclinação. 
 

 

Sugestões de objetos de aprendizagem e videoaulas 

Phet Simulações Interativas - PhET oferece gratuitamente simulações de fenômenos físicos divertidas, interativas e baseadas em 

pesquisa. https://phet.colorado.edu/pt/   

 

Geogebra - Aplicativo matemático gratuito para desenhar gráficos, geometria plana e Espacial, associando a Álgebra.  

https://www.geogebra.org/?lang=pt  

 

Desmos - Calculadora Gráfica que explorar a Matemática, esboçando gráficos de funções, plotando pontos, visualizando equações 

algébricas, e etc. https://www.desmos.com/calculator?lang=pt-BR  

 

Matemática na Rede - Ferramentas disponíveis para estudantes e professores – Conteúdos online no site do Programa Matemática 

na Rede: https://matematicanarede.sedu.es.gov.br/conteudoonline  

 

Currículo do Espírito Santo - Documento curricular do Espírito Santo, elaborado em parceria com os municípios e baseado na Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC). 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/  

 

Khan Academy - O Khan Academy fornece educação para qualquer um, em qualquer lugar, com uma coleção grátis de mais de 

3.800 vídeos de matemática, física, química, biologia, entre outras matérias. 

https://pt.khanacademy.org/  

 

https://phet.colorado.edu/pt/
https://www.geogebra.org/?lang=pt
https://www.desmos.com/calculator?lang=pt-BR
https://matematicanarede.sedu.es.gov.br/conteudoonline
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/
https://pt.khanacademy.org/
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Ensino Médio 

Matemática - 3ª Série 

3º Trimestre 

Portal da Matemática - O Portal da Matemática oferece a todos os alunos e professores videoaulas de matemática que cobrem o 

currículo do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio. 

http://matematica.obmep.org.br/  

 

Matemateca IMEUSP – A Matemateca possui um acervo para apoiar e incentivar o aprendizado da Matemática. O sítio mostra 

vídeos e imagens de objetos e experimentos matemáticos. Seus idealizadores esperam inspirar outras ideias para a confecção de 

objetos que mostrem a Matemática "em ação". https://matemateca.ime.usp.br/  

 

 

http://matematica.obmep.org.br/
https://matemateca.ime.usp.br/

