
Orientações
Curriculares

2022
 

ENSINO FUNDAMENTAL
ANOS INICIAIS
3º TRIMESTRE

ARTE
 



 
 

 

 

 

Técnicos Educacionais 
 
 
 

Arte 

Claudia Botelho 

Ciências 

Lorena Tereza da Penha Silva 

Educação Física 

Korine Cardoso Santana 

Ensino Religioso 

Ernani Carvalho do Nascimento 

Geografia 

Wanderley Lopes Sebastião 

História 

João Evangelista de Sousa 

Língua Inglesa 

      Johan Wolfgang Honorato 

Língua Portuguesa 

Fernanda Maia Lyrio 

Rogério Carvalho de Holanda 

Danielle Class França 

Matemática 

Gabriel Luiz Santos Kachel 

Wellington Rosa de Azevedo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Agosto 

2022 

 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Governador 
 

JOSÉ RENATO CASAGRANDE 
 

Secretário de Estado da Educação 
 

VITOR AMORIM DE ANGELO 
 

Subsecretária de Estado da Educação Básica e Profissional 
 

ANDRÉA GUZZO PEREIRA 
 

Assessora de Apoio Curricular e Educação Ambiental 
 

ALEIDE CRISTINA DE CAMARGO 



 
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 

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 

Arte -1º Ano 

3º Trimestre 

Habilidades Objetos de Conhecimento 

EF15AR05-01/ES Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, 

coletivo e colaborativo, explorando diferentes espaços da escola e da comunidade. 

EF15AR06 Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas para alcançar sentidos 

plurais. 

Artes Visuais  

 Processos de criação  

 

EF15AR11-01/ES Criar e improvisar movimentos dançados de modo individual, 

coletivo e colaborativo, considerando os aspectos estruturais, dinâmicos e expressivos 

dos elementos constitutivos do movimento, com base nos códigos de dança. 

EF15AR12-01/ES Discutir, com respeito e sem preconceito, as experiências 

pessoais e coletivas em dança vivenciadas na escola, como fonte para a construção 

de vocabulários e repertórios próprios. 

Dança 

 Processos de criação 

 

EF15AR13-01/ES Identificar e apreciar criticamente diversas formas e gêneros de 

expressão musical, reconhecendo e analisando os usos e as funções da música em 

diversos contextos de circulação, em especial, aqueles da vida cotidian a. 

Compreender e escutar de maneira crítica os elementos que compõem a paisagem 

sonora característica de cada ambiente. 

EF15AR14-01/ES Perceber e explorar os elementos constitutivos da música (altura, 

intensidade, timbre, melodia, ritmo etc.), por meio de jogos, brincadeiras, canções e 

práticas diversas de composição/criação, execução e apreciação musical. Estimular a 

compreender a escuta como elemento fundamental para o processo de musicalização. 

Música  

 Contextos e práticas  

 

 

 

 Elementos da linguagem 
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Arte -1º Ano 

3º Trimestre 

EF15AR15-01/ES Explorar fontes sonoras diversas, como as existentes no próprio 

corpo (palmas, voz, percussão corporal), na natureza e em objetos cotidianos, 

reconhecendo os elementos constitutivos da música e as características de 

instrumentos musicais variados. 

EF15AR16-01/ES Explorar diferentes formas de registro musical não convencional 

(representação gráfica de sons, partituras criativas, elementos visuais, desenhos, 

onomatopeias, jogos mnemônicos, etc.), bem como procedimentos e técnicas de 

registro em áudio e audiovisual, e reconhecer a notação musical convencional. 

EF15AR17-01/ES Experimentar improvisações, composições e sonorização de 

histórias, entre outros, utilizando vozes, sons corporais e/ou instrumentos musicais 

convencionais ou não convencionais, de modo individual, coletivo e colaborativo. 

 Materialidade 

 

 

 Notação e registro musical 

 

 

 

 Processo de criação  

 

EF15AR18-01/ES Reconhecer e apreciar formas distintas de manifestações do 

teatro, dando destaque às primeiras manifestações teatrais, aprendendo a ver e a 

ouvir histórias dramatizadas e cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de 

simbolizar e o repertório ficcional. 

EF15AR19-01/ES Descobrir teatralidades na vida cotidiana, identificando elementos 

teatrais (variadas entonações de voz, diferentes fisicalidades, diversidade de 

personagens e narrativas etc.), por meio de jogos de improvisação e soluções que 

estimulem a percepção de elementos do teatro em todos os lugares, incluindo na vida 

cotidiana. 

Teatro 

 Contextos e práticas  

 

 

 Elementos da linguagem 

 

 

 

 

 Processo de criação 
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Arte -1º Ano 

3º Trimestre 

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

e improvisações teatrais e processos narrativos criativos em teatro, explorando desde 

a teatralidade dos gestos e das ações do cotidiano até elementos de diferentes 

matrizes estéticas e culturais, observando expressões teatrais em outras matrizes 

culturais, ampliando o seu repertório e possibilitando novas criações e improvisações. 

EF15AR21-01/ES Exercitar a imitação e o faz de conta, ressignificando objetos e 

fatos e experimentando- se no lugar do outro, ao compor e encenar acontecimentos 

cênicos, por meio de músicas, imagens, textos ou outros pontos de partida, de forma 

intencional e reflexiva, objetivando provocar a pesquisa e a investigação para 

expressar-se com ludicidade na improvisação teatral. 

EF15AR22 Experimentar possibilidades criativas de movimento e de voz na criação 

de um personagem teatral, discutindo estereótipos. 

 

EF15AR26 Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais (multimeios, 

animações, jogos eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia, softwares etc.) 

nos processos de criação artística. 

Artes Integradas 

 

 Arte e tecnologia 

 

Habilidades correlacionadas com as habilidades de outros componentes 

EF15AR12-01/ES Discutir, com respeito e sem preconceito, as experiências pessoais e coletivas em dança vivenciadas na escola, 

como fonte para a construção de vocabulários e repertórios próprios. 
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Arte -1º Ano 

3º Trimestre 

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

e do respeito às diferenças. 
 

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

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

e culturais, observando expressões teatrais em outras matrizes culturais, ampliando o seu repertório e possibilitando novas criações e 

improvisações. 

 

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. 
 

EF01HI06/ES Conhecer as histórias de sua família e sua comunidade identificando o papel desempenhado por diferentes sujeitos em 

diferentes espaços, reconhecendo que escola e família constituem dois contextos fundamentais para o desenvolvimento humano, 
enfatizando suas implicações nos processos que levam à autonomia. Contando histórias da sua família e trazendo personagens do seu 

convívio familiar e de sua comunidade para a escola, conhecendo e dando protagonismo aos papéis sociais de cada um. 

 

 
EF15AR17-01/ES Experimentar improvisações, composições e sonorização de histórias, entre outros, utilizando vozes, sons corporais 

e/ou instrumentos musicais convencionais ou não convencionais, de modo individual, coletivo e colaborativo. 

 

EF01HI08/ES Reconhecer o significado das comemorações e festas escolares, diferenciando-as das datas festivas comemoradas no 

âmbito familiar ou da comunidade, identificando encontros culturais e (re) conhecendo a participação familiar nas festas e manifestações 

próprias de comunidade e ambiente escolar.  
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Arte -1º Ano 

3º Trimestre 

Descritores PAEBES 

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

Sugestões sites, objetos de aprendizagem e videoaulas 

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/ 
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Arte- 2º Ano 

3º Trimestre 

Habilidades Objetos de Conhecimento 

EF15AR05-02/ES Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, 

coletivo, colaborativo e lúdico, explorando diferentes espaços da escola e da 

comunidade, revisitando a produção artística local para se inspirar e construir soluções 

estéticas a partir dessas temáticas. 

EF15AR06 Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas, para alcançar sentidos 

plurais. 

Artes Visuais 

 Processos de criação 

 

 

 

 

EF15AR11-02/ES Criar e improvisar movimentos dançados de modo individual, 

coletivo, colaborativo e lúdico, considerando os aspectos estruturais, dinâmicos e 

expressivos dos elementos constitutivos do movimento, com base nos códigos de 

dança apresentados nas manifestações locais. 

EF15AR12-02/ES Discutir, com respeito e sem preconceito, as experiências pessoais 

e coletivas em dança vivenciadas na escola, como fonte para a construção de 

vocabulários e repertórios próprios, a partir da recriação das danças locais. 

Dança 

 Processos de criação 

 

EF15AR13-02/ES Identificar e apreciar criticamente diversas formas e gêneros de 

expressão musical, reconhecendo e analisando os usos e as funções da música em 

diversos contextos de circulação, em especial, aqueles da vida cotidiana, com destaque 

para as manifestações musicais presentes na cultura local. 

EF15AR14-02/ES Perceber e explorar os elementos constitutivos da música (altura, 

intensidade, timbre, melodia, ritmo etc.), por meio de jogos, brincadeiras, canções e 

Música  

 Contextos e prática  

 

 

 Elementos da linguagem 
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Arte- 2º Ano 

3º Trimestre 

práticas diversas de composição/criação baseadas em elementos da cultura local, 

execução e apreciação musical. 

EF15AR15-02/ES Explorar fontes sonoras diversas, como as existentes no próprio 

corpo (palmas, voz, percussão corporal), na natureza e em objetos cotidianos, 

reconhecendo os elementos constitutivos da música e as características de 

instrumentos musicais variados, principalmente aqueles que são utilizados na música 

regional. 

EF15AR16-02/ES Explorar diferentes formas de registro musical não convencional 

(representação gráfica de sons, partituras criativas, elementos visuais, desenhos, 

onomatopeias, jogos mnemônicos, etc.), bem como procedimentos e técnicas de 

registro em áudio e audiovisual, e reconhecer a notação musical convencional. 

EF15AR17-02/ES Experimentar improvisações, composições e sonorização de 

histórias presentes no imaginário popular, entre outros, utilizando vozes, sons 

corporais e/ou instrumentos musicais convencionais ou não convencionais, de modo 

individual, coletivo e colaborativo. 

 

 

 Materialidade 

 

 

 

 

 

 Notação e registro musical 

 

 

 

 Processos de criação  

 

EF15AR18-02/ES Reconhecer e apreciar formas distintas de manifestações do teatro 

presentes nas manifestações artísticas e culturais locais, aprendendo a ver e a ouvir 

histórias dramatizadas e cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de 

simbolizar e o repertório ficcional. 

Teatro 

 Contextos e práticas  

 

 

 Elementos da linguagem 
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Arte- 2º Ano 

3º Trimestre 

EF15AR19-02/ES Descobrir teatralidades na vida cotidiana e nas peças teatrais 

locais, identificando elementos teatrais (variadas entonações de voz, diferentes 

fisicalidades, diversidade de personagens e narrativas etc.), percebendo os elementos 

do teatro em todos os lugares, envolvendo: as expressões de diferentes emoções, a 

caracterização de personagens, a influência do espaço na construção da situação 

narrada e a história que se quer contar. 

EF15AR20-02/ES Experimentar o trabalho colaborativo, coletivo, lúdico e autoral em 

jogos, improvisações teatrais e processos narrativos criativos, em teatro, explorando 

desde a teatralidade dos gestos e das ações do cotidiano, até elementos de diferentes 

matrizes estéticas e culturais. Ademais, observar expressões teatrais em outras 

matrizes culturais, ampliando o seu repertório para novas criações e improvisações. 

EF15AR21 Exercitar a imitação e o faz de conta, ressignificando objetos e fatos e 

experimentando-se no lugar do outro, ao compor e encenar acontecimentos cênicos, 

por meio de músicas, imagens, textos ou outros pontos de partida, de forma intencional 

e reflexiva. 

EF15AR22-02/ES Experimentar possibilidades criativas que levem a diferentes 

formas de expressão (entonação e timbre de voz e movimentos corporais expressivos) 

que caracterizem diferentes personagens, levantando a discussão sobre o respeito às 

diferenças e à diversidade de pessoas e situações, discutindo estereótipos. 

 

 

 

 

 

 

 Processos de criação 
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Arte- 2º Ano 

3º Trimestre 

EF15AR23-02/ES Reconhecer e experimentar, em projetos temáticos, as relações 

processuais entre diversas linguagens artísticas da cultura local. 

Artes Integradas  

 Processo de criação  

Habilidades correlacionadas com habilidades de outros Componentes 

EF15AR05-02/ES Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, coletivo, colaborativo e lúdico, explorando diferentes 

espaços da escola e da comunidade, revisitando a produção artística local para se inspirar e construir soluções estéticas a partir dessas 

temáticas. 
 

EF15AR06 Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas, para alcançar sentidos plurais. 

 

EF02CI06/ES Identificar as principais partes de uma planta (raiz, caule, folhas, flores e frutos) e a função desempenhada por cada 
uma delas, e analisar as relações entre as plantas, o ambiente e os demais seres vivos, reconhecendo o saber popular de diferentes 

regiões no uso das plantas, tanto para fins culinários, quanto medicinais. 

 
EF02CI07/ES Identificar, registrar e descrever (em diferentes linguagens e mídias) as posições do sol no céu, utilizando como 

referência a sombra projetada pelos objetos ao longo do dia e correlacionando-as a diferentes referenciais, tais como a marcação do 

tempo e a paisagem local (horizonte, edifícios, o próprio corpo etc.). 
 

EF02CI08/ES Comparar o efeito da radiação solar (aquecimento e reflexão) em diferentes tipos de superfície (água, areia, solo, 

superfícies escura, clara e metálica etc.) e identificar como esses efeitos se manifestam nos seres vivos, propondo medidas de cuidados 

com a saúde individual e coletiva. 
 

EF15AR20-02/ES Experimentar o trabalho colaborativo, coletivo, lúdico e autoral em jogos, improvisações teatrais e processos 

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

Arte- 2º Ano 

3º Trimestre 

matrizes estéticas e culturais. Ademais, observar expressões teatrais em outras matrizes culturais, ampliando o seu repertório para 

novas criações e improvisações. 
 

EF12LP02 Buscar, selecionar e ler, com a mediação do professor (leitura compartilhada), textos que circulam em meios impressos ou 

digitais, de acordo com as necessidades e interesses. 

 
EF15LP07 Editar a versão final do texto, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, ilustrando, quando for o caso, 

em suporte adequado, manual ou digital. 

 
EF15LP09 Expressar-se, em situações de intercâmbio oral, com clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo interlocutor e 

usando a palavra com tom de voz audível, boa articulação e ritmo adequado. 

 
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. 

 

EF02HI11/ES Identificar impactos                                                                       no ambiente causados pelas                                                                                                           diferentes formas de trabalho existentes na comunidade em que 
vivemos, reconhecendo as relações entre as questões ambientais e do trabalho que afetam e estão intrínsecas à vida dessa comunidade. 

 

EF15AR15-02/ES Explorar fontes sonoras diversas, como as existentes no próprio corpo (palmas, voz, percussão corporal), na 
natureza e em objetos cotidianos, reconhecendo os elementos constitutivos da música e as características de instrumentos musicais 

variados, principalmente aqueles que são utilizados na música regional. 

 
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 
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entorno de sua moradia e da escola, exercitando a lateralidade, a orientação e a localização. 

 
EF15AR17-02/ES Experimentar improvisações, composições e sonorização de histórias presentes no imaginário popular, entre outros, 

utilizando vozes, sons corporais e/ou instrumentos musicais convencionais ou não convencionais, de modo individual, coletivo e 

colaborativo. 

 
EF15LP14 Construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e palavras e interpretando recursos gráficos 

(tipos de balões, de letras, onomatopeias). 

 
EF02HI09/ES Identificar objetos e documentos pessoais que remetam à própria experiência no âmbito da família e/ou da 

comunidade, discutindo as razões pelas quais alguns objetos são preservados e outros são descartados e analisando os fatores que 

interferem nessa escolha: validade e/ou temporalidade do objeto e do documento, informações neles contidas e até mesmo seu 
significado afetivo enquanto memória pessoal, familiar ou coletiva, tipo de fonte histórica (material ou imaterial, primária ou 

secundária), entre outras. 

Descritores PAEBES 

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

Sugestões de sites, objetos de aprendizagem e videoaulas 

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), 

mailto:curriculo@sedu.es.gov.br
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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/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:curriculo@sedu.es.gov.br
https://sedudigital.edu.es.gov.br/


 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 
Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 
 

                                                                                                             Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 
curriculo@sedu.es.gov.br  

(27) 3636-7838 / 7842 

Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Arte- 3º Ano 

3º Trimestre 

Habilidades Objetos de Conhecimento 

EF15AR05-03/ES Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, 

coletivo e colaborativo, explorando diferentes espaços da escola e da comunidade. 

EF15AR06-03/ES Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas, para alcançar 

sentidos plurais, ampliando a percepção da multiplicidade de significados atribuíveis às 

manifestações artísticas. 

EF15AR07-03/ES Reconhecer algumas categorias do sistema das artes visuais 

(museus, galerias, instituições, artistas, artesãos, curadores etc.), destacando a 

presenças dos museus de arte moderna em diferentes capitais do Brasil. 

Artes Visuais 

 Processo de criação  

 

 

 

 Sistemas de linguagem 

EF15AR11-03/ES Criar e improvisar movimentos dançados, de modo individual, 

coletivo e colaborativo, considerando os aspectos estruturais, dinâmicos e expressivos 

dos elementos constitutivos do movimento, com base nos códigos de dança. Ademais, 

ampliar o repertório corporal nos processos criativos e de improvisação, não repetindo 

movimentos pré-estabelecidos por coreografias prontas. 

EF15AR12-03/ES Discutir, com respeito e sem preconceito, as experiências pessoais 

e coletivas em dança vivenciadas na escola, como fonte para a construção de 

vocabulários e repertórios próprios. 

Dança  

 Processo de criação  

 

 

 

 

EF15AR013-03/ES Identificar e apreciar criticamente diversas formas e gêneros de 

expressão musical, destacando o cenário musical brasileiro, reconhecendo os usos e 

Música 

 Contexto e práticas 
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as funções da música em diversos contextos de circulação, em especial, aqueles da 

vida cotidiana. 

EF15AR14-03/ES Perceber e explorar os elementos constitutivos da música (altura, 

intensidade, timbre, melodia, ritmo etc.), por meio de jogos, brincadeiras, canções e 

práticas diversas de composição/criação, valendo-se de elementos e formas presentes 

na música popular brasileira, execução e apreciação musical. 

EF15AR15-03/ES Explorar fontes sonoras diversas existentes no próprio corpo 

(palmas, voz, percussão corporal), na natureza e em objetos cotidianos, reconhecendo 

os elementos constitutivos da música e as características de instrumentos musicais 

presentes na música popular brasileira (violão, reco-reco, pandeiro, cavaquinho, etc.). 

EF15AR16 Explorar diferentes formas de registro musical não convencional 

(representação gráfica de sons, partituras criativas etc.), bem como procedimentos e 

técnicas de registro em áudio e audiovisual, e reconhecer a notação musical 

convencional. 

EF15AR17-03/ES Experimentar improvisações, composições e sonorização de 

histórias presentes na tradição oral brasileira, entre outros, utilizando vozes, sons 

corporais e/ou instrumentos musicais convencionais ou não convencionais, de modo 

individual, coletivo e colaborativo. 

 

 Elementos da linguagem 

 

 

 

 Materialidades 

 

 

 

 Notação e registro musical 

 

 

 

 Processo de criação 

 

EF15AR18-03/ES Reconhecer e apreciar criticamente formas distintas de 

manifestações do teatro popular brasileiro presentes em diferentes contextos, 

Teatro  

 Contexto e práticas  
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aprendendo a ver e a ouvir histórias dramatizadas e cultivando a percepção, o 

imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório ficcional. 

EF15AR19-03/ES Descobrir teatralidades na vida cotidiana, identificando elementos 

teatrais (variadas entonações de voz, diferentes fisicalidades, diversidade de 

personagens e narrativas etc.) e percebendo os elementos do teatro em todos os 

lugares: as expressões de diferentes emoções, a caracterização de personagens, a 

influência do espaço na construção da situação narrada e a história que se quer contar. 

EF15AR20-03/ES Experimentar o trabalho colaborativo, coletivo e autoral em jogos 

de improvisações teatrais e processos narrativos criativos em teatro, explorando desde 

a teatralidade dos gestos e das ações do cotidiano, até elementos de diferentes 

matrizes estéticas e culturais. 

EF15AR21-03/ES Exercitar a imitação e o faz de conta, ressignificando objetos e 

fatos e experimentando-se no lugar do outro, ao compor e encenar acontecimentos 

cênicos, por meio de músicas, imagens (obras de arte ou imagens da cultura visual), 

textos ou outros pontos de partida, de forma intencional e reflexiva. 

EF15AR22-03/ES Experimentar possibilidades criativas que levem a diferentes 

formas de expressão (entonação e timbre de voz e movimentos corporais expressivos) 

que caracterizem diferentes personagens, levantando a discussão sobre o respeito às 

diferenças, à diversidade de pessoas e situações e discutindo estereótipos. 

 

 

 Elementos da linguagem 

 

 

 

 Processos de criação 
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EF15AR26-03/ES Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais (multimeios, 

animações, jogos eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia, softwares etc.) 

nos processos de criação artística, envolvendo os conhecimentos acerca de arte já 

adquiridos. 

Artes Integradas  

 Arte e tecnologia  

 

Habilidades correlacionadas com habilidades de outros componentes 

EF15AR05-03/ES Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, coletivo e colaborativo, explorando diferentes espaços 

da escola e da comunidade. 

 

EF15AR06-03/ES Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas, para alcançar sentidos plurais, ampliando a percepção da 
multiplicidade de significados atribuíveis às manifestações artísticas. 

 

EF03CI09/ES Comparar diferentes amostras de solo do entorno da escola, registrando suas principais características (como cor, 
textura, cheiro, tamanho das partículas, permeabilidade etc.) em diferentes linguagens e formas de expressão, a partir dos dados 

coletados na realização de experiências e práticas de campo. 

 
EF15AR19-03/ES Descobrir teatralidades na vida cotidiana, identificando elementos teatrais (variadas entonações de voz, diferentes 

fisicalidades, diversidade de personagens e narrativas etc.) e percebendo os elementos do teatro em todos os lugares: as expressões 

de diferentes emoções, caracterização de personagens, a influência do espaço na construção da situação narrada e a história que se 

quer contar. 
 

EF03HI09/ES Mapear os espaços públicos e suas formas de ocupação no lugar em que vivemos (ruas, praças, escolas, hospitais, 

prédios  da Prefeitura e da Câmara de  Vereadores etc.) e identificar suas funções. 
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EF03HI10/ES Identificar as diferenças entre o espaço  doméstico, os espaços públicos e as áreas de conservação ambiental, 

compreendendo a importância  dessa distinção, desenvolvendo                                                               comportamentos sociais conscientes e solidários que garantam 
autonomia e respeito aos  diversos espaços que ocupamos. 

 

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. 

Descritores PAEBES 

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

Sugestões de objetos de aprendizagem e videoaulas 

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 
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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/ 
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Habilidades Objetos de conhecimento 

EF15AR05-04/ES Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, 

coletivo e colaborativo, explorando diferentes espaços da escola e da comunidade, 

incluindo a produção de cordéis, xilogravuras, ilustrações, pinturas, mosaicos, 

cerâmica, esculturas, instalações, fotografia, entre outros. 

EF15AR06-04/ES Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas, ampliando a 

percepção da pluralidade de significados atribuíveis às manifestações artísticas. 

Artes Visuais 

 Processos de criação 

 

 

 

 

EF15AR11-04/ES Criar e improvisar movimentos dançados de modo individual, 

coletivo e colaborativo, considerando os aspectos estruturais, dinâmicos e expressivos 

dos elementos constitutivos do movimento, com base nos códigos específicos de cada 

ritmo, e considerando espaços, formas de dança, orientações e ritmos diversos. 

EF15AR12-04/ES Discutir, com respeito e sem preconceito, as experiências pessoais 

e coletivas em dança vivenciadas na escola como fonte para a construção de 

vocabulários e repertórios próprios. Ademais, discutir preconceitos específicos 

associados à realidade local e regional. Por exemplo, quanto a contextos sociais, 

diferenças etárias, diferenças de gênero e necessidades físicas especiais, 

problematizando a marginalização de determinadas formas de dança por conta de sua 

matriz africana ou indígena. 

Dança 

 Processo de criação 

EF15AR13-04/ES Identificar e apreciar criticamente diversas formas e gêneros de 

expressão musical presentes na cultura capixaba – tais como congo, boi pintadinho, 

Música  

 Contextos e práticas  
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bate-flechas, ticumbí, jongo, folia de reis, caxambu, música indígena, quilombola, 

pomerana, italiana, alemã, etc –, em consonância com outros gêneros musicais da 

cultura brasileira e internacional, como: forró, samba, chorinho, funk, música 

sertaneja/caipira, reggae, hip-hop, rock, jazz, blues, gospel, etc, com o intuito de 

perceber as influências das matrizes estéticas e culturais que compõem a música 

capixaba. Ademais, reconhecer e analisar os usos e as funções da música em diversos 

contextos de circulação, em especial, aqueles da vida cotidiana. 

EF15AR14-04/ES Perceber e explorar os elementos constitutivos da música (altura, 

intensidade, timbre, melodia, ritmo etc.), por meio de jogos, brincadeiras, canções e 

práticas diversas de composição/criação, execução e apreciação musical, investigando 

os elementos que integram as músicas produzidas no território estadual. 

EF15AR15-04/ES Explorar fontes sonoras diversas, como as existentes no próprio 

corpo (palmas, voz, percussão corporal), na natureza e em objetos cotidianos, 

reconhecendo os elementos constitutivos da música e as características de 

instrumentos musicais variados, principalmente aqueles presentes em manifestações 

culturais tipicamente capixabas, como casaca, tambor de congo, concertina, etc. 

EF15AR16 Explorar diferentes formas de registro musical não convencional 

(representação gráfica de sons, partituras criativas etc.), bem como procedimentos e 

técnicas de registro em áudio e audiovisual, e reconhecer a notação musical 

convencional. 

 

 

 

 

 

 

 

 Elementos da linguagem 

 

 

 

 Materialidades  

 

 

 

 

 Notação e registro musical 

 

 

 

 Processo de criação 
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EF15AR17-04/ES Experimentar improvisações, composições e sonorização de 

histórias, entre outros, a partir do repertório musical brasileiro/capixaba, utilizando 

vozes, sons corporais e/ou instrumentos musicais convencionais ou não convencionais, 

de modo individual, coletivo e colaborativo. 

EF15AR18-04/ES Reconhecer e apreciar formas distintas de manifestações do teatro 

presentes em diferentes contextos, em especial o teatro desenvolvido no Espírito Santo 

(nas comunidades urbanas e rurais e nos causos populares) e sua relação com o teatro 

nacional, em diferentes épocas, aprendendo a ver e a ouvir histórias dramatizadas e 

cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório 

ficcional.  

EF15AR19-04/ES Descobrir teatralidades na vida cotidiana, identificando elementos 

teatrais (variadas entonações de voz, diferentes fisicalidades) e percebendo os 

elementos do teatro em todos os lugares, envolvendo: as expressões de diferentes 

emoções, a caracterização de personagens, a influência do espaço na construção da 

situação narrada e a história que se quer contar. 

EF15AR20-04/ES Experimentar o trabalho colaborativo, coletivo e autoral em 

improvisações teatrais e processos narrativos criativos em teatro, explorando desde a 

teatralidade dos gestos e das ações do cotidiano, até elementos de diferentes matrizes 

estéticas e culturais que constituem a cultura capixaba. 

Teatro  

 Contexto e práticas  

 

 

 

 

 Elementos da linguagem  

 
 

 

 

 

 Processo de criação 
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EF15AR21 Exercitar a imitação e o faz de conta, ressignificando objetos e fatos e 

experimentando-se no lugar do outro, ao compor e encenar acontecimentos cênicos, 

por meio de músicas, imagens, textos ou outros pontos de partida, de forma intencional 

e reflexiva. 

EF15AR22-04/ES  Experimentar possibilidades criativas de movimento e de voz na 

criação de um personagem teatral, discutindo estereótipos, levantando a discussão 

sobre o respeito às diferenças e à diversidade de pessoas e situações. 

EF15AR26-04/ES Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais (multimeios, 

animações, jogos eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia, softwares etc.) 

nos processos de criação artística, em diálogo com a habilidade EF15AR23-04/ES. 

Artes Integradas 

 Arte e tecnologia 

Habilidades correlacionadas com habilidades de outros componentes 

EF15AR05-04/ES Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, coletivo e colaborativo, explorando diferentes espaços 

da escola e da comunidade, incluindo a produção de cordéis, xilogravuras, ilustrações, pinturas, mosaicos, cerâmica, esculturas, 
instalações, fotografia, entre outros. 

 

EF15AR06-04/ES Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas, ampliando a percepção da pluralidade de significados atribuíveis às 
manifestações artísticas. 

 

EF15AR21 Exercitar a imitação e o faz de conta, ressignificando objetos e fatos e experimentando-se no lugar do outro, ao compor e 

encenar acontecimentos cênicos, por meio de músicas, imagens, textos ou outros pontos de partida, de forma intencional e reflexiva. 
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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. 
 

EF15AR22-04/ES Experimentar possibilidades criativas de movimento e de voz na criação de um personagem teatral, discutindo 

estereótipos, levantando a discussão sobre o respeito às diferenças e à diversidade de pessoas e situações. 

 
EF04HI11/ES Analisar, na sociedade em que vivemos e a existência ou não de mudanças associadas à migração (interna e 

internacional), especialmente, inovações, adaptações e transformações trazidas. Compreendendo que o fenômeno aumenta no mundo 

e no Brasil e pode gerar solidariedade ou discriminação; encontros ou choques; acolhida ou exclusão; diálogo ou fundamentalismo; 
refletindo o fechamento das fronteiras, a cidadania, o respeito aos direitos humanos, a solidariedade e as ações humanitárias. 

 

EF04HI15/ES Identificar relações                                                 entre o fim da escravidão no Brasil                                                                                                        com o início dos fluxos migratórios de etnias europeias para 
o Brasil e o Espírito   Santo,   contextualizando   a política de branqueamento     empreendida com base em teorias raciais, na transição 

do século XIX e para o século XX. 

 

EF15AR26-04/ES Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais (multimeios, animações, jogos eletrônicos, gravações em áudio 
e vídeo, fotografia, softwares etc.) nos processos de criação artística, em diálogo com a habilidade EF15AR23-04/ES. 

 

EF04CI09/ES Identificar os pontos cardeais, com base no registro e análise de observações da paisagem local (sombras dos objetos, 
localização do oceano etc.) e da posição dos astros no céu visível (posição do Sol, da lua, das constelações, etc.) em diferentes épocas 

do ano. 

 
EF04CI11 Associar os movimentos cíclicos da lua e da terra a períodos de tempo regulares e ao uso desse conhecimento para a 

construção de calendários em diferentes culturas. 
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Descritores PAEBES 

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

Sugestões de objetos de aprendizagem e videoaulas 

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/  
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Habilidades Objetos de conhecimento 

EF15AR02-05/ES Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais 

(ponto, linha, forma, cor, espaço, movimento etc.) presentes nas manifestações 

artísticas que utilizam tecnologias contemporâneas, nos objetos culturais e nas imagens 

do cotidiano escolar. 

EF15AR05-05/ES Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, coletivo 

e colaborativo, explorando diferentes espaços da escola e da comunidade, realçando a 

produção de fotografia, cinema, animação, vídeo-arte, entre outros. 

EF15AR06-05/ES Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas, ampliando a 

percepção da pluralidade de significados atribuíveis às manifestações artísticas.  

Artes Visuais  

 

 Elementos da linguagem 

 

 Processos de criação  

 

 

 

EF15AR11-05/ES Criar e improvisar movimentos dançados de modo individual, 

coletivo e colaborativo, atentando para os aspectos estruturais, dinâmicos e expressivos 

dos elementos constitutivos do movimento, com base nos códigos de dança, 

considerando espaços, formas de dança, orientações e ritmos diversos. 

EF15AR12-05/ES Discutir, com respeito e sem preconceito, as experiências pessoais 

e coletivas em dança vivenciadas na escola como fonte para a construção de 

vocabulários e repertórios próprios, considerando e debatendo preconceitos específicos 

associados a diferentes contextos sociais. 

Dança  

 Processos de criação 

EF15AR13-05/ES Identificar e apreciar criticamente diversas formas e gêneros de 

expressão musical, analisando suas transformações ocorridas no tempo, incluindo 

Música  

 Contextos e práticas  
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manifestações musicais contemporâneas produzidas a partir de novas tecnologias 

(música eletrônica, música eletroacústica e músicas produzidas a partir de aplicativos e 

dispositivos eletrônicos), reconhecendo e analisando também os usos e as funções da 

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

Além disso, incluir os serviços de streaming, plataformas de fluxo de mídia que 

proporcionam ao consumidor ouvir música, ou ver vídeos sem precisar armazenar os 

arquivos em seus dispositivos.  

EF15AR14-05/ES Perceber e explorar os elementos constitutivos da música (altura, 

intensidade, timbre, melodia, ritmo etc.), por meio de jogos, brincadeiras, canções e 

práticas diversas de composição/criação, execução e apreciação musical, investigando 

os elementos tecnológicos que compõem as produções musicais contemporâneas.  

EF15AR15-05/ES Explorar fontes sonoras diversas, como as existentes no próprio 

corpo (palmas, voz, percussão corporal), em aplicativos, equipamentos e instrumentos 

de recurso tecnológico, na natureza e em objetos cotidianos, reconhecendo os elementos 

constitutivos da música e as características de instrumentos musicais variados. 

EF15AR16-05/ES Explorar diferentes formas de registro musical não convencional 

(representação gráfica de sons, partituras criativas etc.), bem como procedimentos e 

técnicas de registro em áudio e audiovisual, e reconhecer a notação musical 

convencional. 

EF15AR15-05/ES Explorar fontes sonoras diversas, como as existentes no próprio 

corpo (palmas, voz, percussão corporal), em aplicativos, equipamentos e instrumentos 

 Elementos da linguagem 

 Materialidade  

 Notação musical 

 

 

 

 Processos de criação 
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de recurso tecnológico, na natureza e em objetos cotidianos, reconhecendo os elementos 

constitutivos da música e as características de instrumentos musicais variados. 

EF15AR17-05/ES Experimentar improvisações, composições e sonorização de 

histórias, entre outros, utilizando vozes, sons corporais e/ou instrumentos musicais 

convencionais ou não convencionais, incluindo instrumentos e dispositivos eletrônicos, 

de modo individual, coletivo e colaborativo. 

EF15AR18-05/ES Reconhecer e apreciar formas distintas de manifestações do teatro 

presentes em diferentes contextos, em especial a produção teatral que envolve as 

tecnologias contemporâneas, incluindo o teatro digital, aprendendo a ver e a ouvir 

histórias dramatizadas e cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de 

simbolizar e o repertório ficcional. 

EF15AR19-05/ES Descobrir teatralidades na vida cotidiana, identificando elementos 

teatrais (variadas entonações de voz, diferentes fisicalidades, diversidade de 

personagens e narrativas, diferentes efeitos plásticos, visuais, sonoros, sensitivos, etc.).  

EF15AR20-05/ES Experimentar o trabalho colaborativo, coletivo e autoral em 

improvisações teatrais e processos narrativos criativos em teatro, com a possibilidade 

da experimentação de recursos tecnológicos, explorando desde a teatralidade dos gestos 

e das ações do cotidiano, até elementos de diferentes matrizes estéticas e culturais. 

EF15AR21-05/ES Exercitar a imitação e o faz de conta, ressignificando objetos e fatos 

e experimentando-se no lugar do outro, ao compor e encenar acontecimentos cênicos, 

Teatro  

 Contexto e práticas 

 

 

 

 Elementos da linguagem  

 

 

 

 

 Processos de criação 
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por meio de músicas, imagens, textos, vídeos, filmes, ou outros pontos de partida, de 

forma intencional e reflexiva. 

EF15AR22-05/ES Experimentar possibilidades criativas de movimento e de voz na 

elaboração de um personagem teatral, discutindo estereótipos, levantando a discussão 

sobre o respeito às diferenças e à diversidade de pessoas e situações. 

EF15AR26-05/ES Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais (multimeios, 

animações, jogos eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia, softwares etc.) 

nos processos de criação artística. 

Artes Integradas  

 Arte e tecnologia  

 

Habilidades correlacionadas com habilidades de outros componentes 

EF15AR20-05/ES Experimentar o trabalho colaborativo, coletivo e autoral em improvisações teatrais e processos narrativos criativos 

em teatro, com a possibilidade da experimentação de recursos tecnológicos, explorando desde a teatralidade dos gestos e das ações 

do cotidiano, até elementos de diferentes matrizes estéticas e culturais. 

 

EF05CI12/ES Concluir sobre a periodicidade das fases da Lua, com base na observação e no registro das formas aparentes da lua no 
céu, discutindo a relação com a cultura de diferentes épocas e regiões, de modo a identificar a influência das fases da lua na organização 

do cotidiano e das formas de vida de diferentes sociedades. 

 
EF15AR26-05/ES Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais (multimeios, animações, jogos eletrônicos, gravações em áudio 

e vídeo, fotografia, softwares etc.) nos processos de criação artística. 

 

EF05CI13 Projetar e construir dispositivos para observação à distância (luneta, periscópio etc.), para observação ampliada de objetos 
(lupas, microscópios) ou para registro de imagens (máquinas fotográficas) e discutir usos sociais desses dispositivos. 
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EF15AR17-05/ES Experimentar improvisações, composições e sonorização de histórias, entre outros, utilizando vozes, sons corporais 
e/ou instrumentos musicais convencionais ou não convencionais, incluindo instrumentos e dispositivos eletrônicos, de modo individual, 

coletivo e colaborativo. 

 

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. 

 

Descritores PAEBES 

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

Sugestões de objetos de aprendizagem e videoaulas 

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 

mailto:curriculo@sedu.es.gov.br
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/
https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/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 

Arte- 5º Ano 

3º Trimestre 

outras ferramentas disponíveis. 

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