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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. 

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 

Educação Física – 6º Ano 

3º Trimestre 

Habilidades  Objetos de Conhecimento 

EF67EF1106ES Experimentar, fruir e recriar danças urbanas, identificando seus 
elementos constitutivos (ritmo, espaço, gestos), bem como capacidades físicas durante 

as práticas das danças, como a coordenação motora, o equilíbrio, a agilidade, a 
flexibilidade, entre outras. Promovendo aprendizagens sobre o percurso histórico das 
danças urbanas, partindo-se das suas modalidades originais. O estudo do elemento 

constituinte espaço possibilita interações com o componente curricular Geografia. 
 

EF67EF12 Planejar e utilizar estratégias para aprender elementos constitutivos das 
danças urbanas. 
 

EF67EF13ES Diferenciar as danças urbanas das demais manifestações da dança, 
valorizando e respeitando os sentidos e significados atribuídos a eles por diferentes 

grupos sociais. Há, aqui, oportunidade de trabalho interdisciplinar com o componente 
curricular da Arte, no que se refere à investigação de diferentes tipos de dança. 
 

 

Unidade Temática: Danças 
 

 Danças urbanas 
 
 História das danças; 

 Características e ritmo; 
 Pequenas coreografias. 
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Ensino Fundamental – Anos Finais 

Educação Física – 6º Ano 

3º Trimestre 

EF67EF1806ES Experimentar e fruir diferentes práticas corporais de aventura 

urbanas, que sejam conhecidas ou praticadas pelos estudantes, valorizando a própria 
segurança e integridade física, bem como as dos demais. 

 
EF67EF19 Identificar os riscos durante a realização de práticas corporais de aventura 

urbanas e planejar estratégias para sua superação. 
 
EF67EF20ES Executar práticas corporais de aventura urbanas, que sejam conhecidas 

ou praticadas pelos estudantes, respeitando o patrimônio público e utilizando 
alternativas para a prática segura em diversos espaços. 

 
EF67EF21 Identificar a origem das práticas corporais de aventura e as possibilidades 
de recriá-las, reconhecendo as características (instrumentos, equipamentos de 

segurança, indumentária, organização) e seus tipos de práticas. 

Unidade Temática: Práticas Corporais de 

Aventura 
 

 Práticas Corporais de Aventura 
Urbanas 

 
 História e características; 
 Informações conceituais, morais, 

corporais, culturais e sociais.  

Habilidades correlacionadas com Habilidades outros Componentes 

EF67EF1106/ES Experimentar, fruir e recriar danças urbanas, identificando seus elementos constitutivos (ritmo, espaço, gestos), bem 
como capacidades físicas durante as práticas das danças, como a coordenação motora, o equilíbrio, a agilidade, a flexibilidade, entre 
outras. Promovendo aprendizagens sobre o percurso histórico das danças urbanas, partindo-se das suas modalidades originais. O estudo 

do elemento constituinte espaço possibilita interações com o componente curricular Geografia. 
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Ensino Fundamental – Anos Finais 

Educação Física – 6º Ano 

3º Trimestre 

 

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/ES 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/ES 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. 
 

EF06MA28 Interpretar, descrever e desenhar plantas baixas simples de residências e vistas aéreas. 
 
EF67EF12 Planejar e utilizar estratégias para aprender elementos constitutivos das danças urbanas. 

 
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. 
 
EF67EF13/ES Diferenciar as danças urbanas das demais manifestações da dança, valorizando e respeitando os sentidos e significados 

atribuídos a eles por diferentes grupos sociais. Há, aqui, oportunidade de trabalho interdisciplinar com o componente curricular da Arte, 
no que se refere à investigação de diferentes tipos de dança. 
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Ensino Fundamental – Anos Finais 

Educação Física – 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. 

 
EF06HI19/ES Descrever e analisar os diferentes papéis sociais das mulheres no mundo antigo e nas sociedades medievais, 

evidenciando tanto as representações sociais que estabelecem padrões, ideias de comportamento ou de desvios das normas vigentes 
(como nas sociedades cristãs são símbolos de Eva, Maria, Maria Madalena), como a sua participação, em conflitos bélicos, 
desempenhando     funções     religiosas     e intelectuais (a exemplo de Hildegarda de Bingen, Christine de Pisan). Problematizando 

o controle sobre o corpo, sexualidade e os saberes femininos e como os ideais de beleza, através do culto ao corpo físico e estético, são 
recodificados e organizados de acordo com a cultura, religião, etnia e tempo histórico.  

Descritores PAEBES 

 Não há descritores do PAEBES para esse componente nesta série/ano. 

Sugestões de objetos de aprendizagem e videoaulas 

Impulsiona - Instituto Península 
 
O Impulsiona, em parceria com a Sedu disponibiliza aos professores as Trilhas da Educação Física. A formação tem por objetivo 

disponibilizar trilhas formativas voltadas para professores de Educação Física e coordenadores pedagógicos da Rede Estadual de Ensino 
do Estado do Espírito Santo, com o foco na ampliação da prática de esportes, no desenvolvimento das competências gerais da Base 

Nacional Comum Curricular, no trabalho a favor da inclusão de alunos com deficiência e no fortalecimento da cultura esportiva em cada 
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Ensino Fundamental – Anos Finais 

Educação Física – 6º Ano 

3º Trimestre 

comunidade escolar. A formação é composta por 03 trilhas, a saber: 1 - Trilha Escola Ativa (62 horas): A) BNCC: apresentação (ensino 

infantil, fundamental e médio); B) BNCC na prática: com planejar as aulas de Educação Física; C) Metodologias Ativas (o que são, como 
funcionam e como avaliar os resultados); D) Protagonismo Juvenil; 2 - Trilha na inclusão (44 horas): A) Movimento Paralímpico (os 

esportes na BNCC, história e estrutura, Comitê Paraolímpico Brasileiro, tipos de deficiências elegíveis, aspectos gerais da classificação 
esportiva, o esporte Paralímpico na escola); B) Goalball; C) Futebol de 05; 3 – Trilha Esportiva (14 horas): A) Mini Atletismo, B) Hóquei, 

C) Golfe, D) Ginástica artística, E) Esporte Orientação, F) Rugby.  
Além das trilhas, os professores podem escolher entre mais de 100 materiais, sendo cursos certificados ou PDFs com ideias de atividades 
para as aulas. 

 
Disponível em:   
https://impulsiona.org.br/trilhas-da-educacao-fisica/  
 
 

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.  
 

Disponível em:   

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

Educação Física – 6º Ano 

3º Trimestre 

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

 
 

Vamos Aprender: 
 

Site com aulas de diversos componentes e sobre os Temas Integradores. 
 
Disponível em:   

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

 
Canal da Sedu no Youtube: 
 

Este canal disponibiliza videoaulas de diversificados temas elaboradas para atender os alunos e professores da rede. 
 

Disponível em:   
https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists 
 

 
Currículo Interativo: 
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Ensino Fundamental – Anos Finais 

Educação Física – 6º Ano 

3º Trimestre 

  

O Currículo Interativo é uma plataforma de busca que reúne objetos e recursos digitais para apoiar professores e alunos em processos 
de ensino e de aprendizagem. 

 
Disponível em:   

http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/  
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Ensino Fundamental – Anos Finais  

Educação Física – 7º Ano  

3º Trimestre 

Habilidades  Objetos de Conhecimento 

EF67EF1107ES Experimentar, fruir e recriar danças urbanas, identificando seus 
elementos constitutivos (ritmo, espaço, gestos) bem como capacidades físicas durante 

as práticas das danças, utilizando-as como fator de ampliação de repertório motor dos 
estudantes. Promovendo aprendizagens sobre o percurso histórico das danças urbanas 
que são praticadas nos dias de hoje. 

 
EF67EF12 Planejar e utilizar estratégias para aprender elementos constitutivos das 

danças urbanas. 
 
EF67EF13ES Diferenciar as danças urbanas das demais manifestações da dança, 

valorizando e respeitando os sentidos e significados atribuídos a eles por diferentes 
grupos sociais. Há, aqui, oportunidade de trabalho interdisciplinar com o componente 

curricular da Arte, no que se refere à investigação de diferentes tipos de dança. 
  
   

EF67EF1807ES Experimentar e fruir diferentes práticas corporais de aventura 
urbanas, que não façam parte do contexto social dos estudantes, valorizando a própria 

segurança e integridade física, bem como as dos demais. 

Unidade Temática: Danças 
 

 Danças urbanas 
 
 Origem; 

 Elementos constitutivos; 
 Percepção de ritmo individual e coletivo; 

 Criação, improvisação e expressividade.  
 

 

 
 

 
 

                     

Unidade Temática: Práticas Corporais de 
Aventura  
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Ensino Fundamental – Anos Finais  

Educação Física – 7º Ano  

3º Trimestre 

 

EF67EF19 Identificar os riscos durante a realização de práticas corporais de aventura 
urbanas e planejar estratégias para sua superação. 

 
EF67EF20 Executar práticas corporais de aventura urbanas, respeitando o patrimônio 

público e utilizando alternativas para a prática segura em diversos espaços. 
 
EF67EF21 Identificar a origem das práticas corporais de aventura e as possibilidades 

de recriá-las, reconhecendo as características (instrumentos, equipamentos de 
segurança, indumentária, organização) e seus tipos de práticas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Práticas corporais de aventura urbanas 
 

 História e características; 
 Informações conceituais, morais, corporais, 

culturais e sociais.  
 

Habilidades correlacionadas com Habilidades de outros Componentes 

EF67EF1107/ES Experimentar, fruir e recriar danças urbanas, identificando seus elementos constitutivos (ritmo, espaço, gestos) bem 
como capacidades físicas durante as práticas das danças, utilizando-as como fator de ampliação de repertório motor dos estudantes. 

Promovendo aprendizagens sobre o percurso histórico das danças urbanas que são praticadas nos dias de hoje. 
 

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. 

  

mailto:curriculo@sedu.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 

 

  *As Habilidades Estruturantes estão destacadas nas Tabelas.     Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

curriculo@sedu.es.gov.br   

                                                                                                                                                           (27) 3636-7838 / 7842 

   

 

Ensino Fundamental – Anos Finais  

Educação Física – 7º Ano  

3º Trimestre 

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. 
 

EF67EF13/ES Diferenciar as danças urbanas das demais manifestações da dança, valorizando e respeitando os sentidos e significados 
atribuídos a eles por diferentes grupos sociais. Há, aqui, oportunidade de trabalho interdisciplinar com o componente curricular da Arte, 
no que se refere à investigação de diferentes tipos de dança. 

 
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. 
 

EF67EF20 Executar práticas corporais de aventura urbanas, respeitando o patrimônio público e utilizando alternativas para a prática 
segura em diversos espaços. 

 
EF07ER06 Identificar princípios éticos em diferentes tradições religiosas e filosofias de vida, discutindo como podem influenciar 

condutas pessoais e práticas sociais. 

Descritores PAEBES 

Não há descritores do PAEBES para esse componente nesta série/ano. 
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Ensino Fundamental – Anos Finais  

Educação Física – 7º Ano  

3º Trimestre 

Sugestões de objetos de aprendizagem e videoaulas 

Impulsiona - Instituto Península 
 

O Impulsiona, em parceria com a Sedu disponibiliza aos professores as Trilhas da Educação Física. A formação tem por objetivo 
disponibilizar trilhas formativas voltadas para professores de Educação Física e coordenadores pedagógicos da Rede Estadual de Ensino 
do Estado do Espírito Santo, com o foco na ampliação da prática de esportes, no desenvolvimento das competências gerais da Base 

Nacional Comum Curricular, no trabalho a favor da inclusão de alunos com deficiência e no fortalecimento da cultura esportiva em cada 
comunidade escolar. A formação é composta por 03 trilhas, a saber: 1 - Trilha Escola Ativa (62 horas): A) BNCC: apresentação (ensino 

infantil, fundamental e médio); B) BNCC na prática: com planejar as aulas de Educação Física; C) Metodologias Ativas (o que são, como 
funcionam e como avaliar os resultados); D) Protagonismo Juvenil; 2 - Trilha na inclusão (44 horas): A) Movimento Paralímpico (os 
esportes na BNCC, história e estrutura, Comitê Paraolímpico Brasileiro, tipos de deficiências elegíveis, aspectos gerais da classificação 

esportiva, o esporte Paralímpico na escola); B) Goalball; C) Futebol de 05; 3 – Trilha Esportiva (14 horas): A) Mini Atletismo, B) Hóquei, 
C) Golfe, D) Ginástica artística, E) Esporte Orientação, F) Rugby.  

Além das trilhas, os professores podem escolher entre mais de 100 materiais, sendo cursos certificados ou PDFs com ideias de atividades 
para as aulas. 
 

Disponível em:   
https://impulsiona.org.br/trilhas-da-educacao-fisica/  
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3º Trimestre 

 

SEDU Digital: 
 

Esse ambiente possui salas virtuais para envio de conteúdos digitais e atividades para alunos (Google Sala de Aula), distribuição de 
tarefas, elaboração de questionários de verificação de aprendizagem, comunicação em tempo real usando o Meet, dentre outras 

ferramentas disponíveis.  
 

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

 
 
Vamos Aprender: 

 
Site com aulas de diversos componentes e sobre os Temas Integradores. 

 
Disponível em:   
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/vamosaprender/ 

 
 

Canal da Sedu no Youtube: 
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Este canal disponibiliza videoaulas de diversificados temas elaboradas para atender os alunos e professores da rede. 
 

Disponível em:   
https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists 

 
 
Currículo Interativo: 

  
O Currículo Interativo é uma plataforma de busca que reúne objetos e recursos digitais para apoiar professores e alunos em processos 

de ensino e de aprendizagem. 
 
Disponível em:   

http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/ 
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Habilidades  Objetos de Conhecimento 

EF89EF12ES Experimentar, fruir e recriar danças de salão, valorizando a diversidade 
cultural e respeitando a tradição dessas culturas. Há, aqui, oportunidade de trabalho 

interdisciplinar com o componente curricular da Arte, no que se refere à 
experimentação e fruição de diversos tipos de dança. 
 

EF89EF13ES Planejar e utilizar estratégias para se apropriar dos elementos 
constitutivos (ritmo, espaço, gestos) das danças de salão. O estudo do elemento 

constituinte espaço possibilita interações com o componente curricular Geografia. 
 
EF89EF14ES Discutir estereótipos e preconceitos relativos às danças de salão e 

demais práticas corporais e propor alternativas para sua superação. Há, aqui, 
oportunidade de trabalho interdisciplinar com Arte, no que se refere à problematização 

de estereótipos e preconceitos relacionados às práticas corporais. 
 
EF89EF15 Analisar as características (ritmos, gestos, coreografias e músicas) das 

danças de salão, bem como suas transformações históricas e os grupos de origem. 
  
 

Unidade Temática: Danças 
 

 Danças de salão 
 

 Processos históricos; 

 Fundamentos teóricos e práticos; 
 Variação de movimentos do corpo de 

acordo com as melodias das músicas.  
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EF89EF1908ES Experimentar e fruir diferentes práticas corporais de aventura na 

natureza, partindo de modalidades com exigências mais simples, valorizando a própria 
segurança e integridade física, bem como as dos demais, respeitando o patrimônio 

natural e minimizando os impactos de degradação ambiental. 
 

EF89EF20 Identificar riscos, formular estratégias e observar normas de segurança 
para superar os desafios na realização de práticas corporais de aventura na natureza. 
 

EF89EF21 Identificar as características (equipamentos de segurança, instrumentos, 
indumentária, organização) das práticas corporais de aventura na natureza, bem como 

suas transformações históricas. 

Unidade Temática: Práticas Corporais de 

Aventura  
 

 Práticas corporais de aventura na 
natureza 

   
 História e características; 
 Informações conceituais, morais, corporais, 

culturais e sociais.  

Habilidades correlacionadas com Habilidades de outros Componentes 

EF89EF12/ES Experimentar, fruir e recriar danças de salão, valorizando a diversidade cultural e respeitando a tradição dessas culturas. 

Há, aqui, oportunidade de trabalho interdisciplinar com o componente curricular da Arte, no que se refere à experimentação e fruição 
de diversos tipos de dança. 

  
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. 
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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. 
 

EF89EF14/ES Discutir estereótipos e preconceitos relativos às danças de salão e demais práticas corporais e propor alternativas para 
sua superação. Há, aqui, oportunidade de trabalho interdisciplinar com Arte, no que se refere à problematização de estereótipos e 

preconceitos relacionados às práticas corporais. 
 
EF69AR15-08/ES Discutir as experiências pessoais e coletivas em dança vivenciadas na escola e em outros contextos, 

problematizando estereótipos e preconceitos. 
 

EF08ER04 Discutir como filosofias de vida, tradições e instituições religiosas podem influenciar diferentes campos da esfera pública 

(política, saúde, educação, economia). 
 

EF08HI023/ES Estabelecer relações causais entre as ideologias raciais e o determinismo no contexto do imperialismo europeu e seus 

impactos na África e na Ásia, verificando que no caso do Brasil e do Espírito Santo, conduziu ao projeto político/social de branqueamento 
da população. O darwinismo social, no contexto histórico do século XIX e início do século XX, legitimou o imperialismo/neocolonialismo. 
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EF89EF1908/ES Experimentar e fruir diferentes práticas corporais de aventura na natureza, partindo de modalidades com exigências 

mais simples, valorizando a própria segurança e integridade física, bem como as dos demais, respeitando o patrimônio natural e 
minimizando os impactos de degradação ambiental. 

 
EF08CI15/ES Identificar as principais variáveis envolvidas na previsão do tempo e simular situações nas quais elas possam ser 

medidas, associando a intervenção humana às mudanças dessas variáveis, com destaque para as que interferem na paisagem e na 
agricultura bem como para as consequências que acarretam no clima local e global. 
 

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

Descritores PAEBES 

Não há descritores do PAEBES para esse componente nesta série/ano. 

Sugestões de objetos de aprendizagem e videoaulas 

Impulsiona - Instituto Península 
 
O Impulsiona, em parceria com a Sedu disponibiliza aos professores as Trilhas da Educação Física. A formação tem por objetivo 

disponibilizar trilhas formativas voltadas para professores de Educação Física e coordenadores pedagógicos da Rede Estadual de Ensino 
do Estado do Espírito Santo, com o foco na ampliação da prática de esportes, no desenvolvimento das competências gerais da Base 

Nacional Comum Curricular, no trabalho a favor da inclusão de alunos com deficiência e no fortalecimento da cultura esportiva em cada 

mailto:curriculo@sedu.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 

 

  *As Habilidades Estruturantes estão destacadas nas Tabelas.     Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

curriculo@sedu.es.gov.br   

                                                                                                                                                           (27) 3636-7838 / 7842 

   

 

Ensino Fundamental – Anos Finais 

Educação Física – 8º Ano 

3º Trimestre 

comunidade escolar. A formação é composta por 03 trilhas, a saber: 1 - Trilha Escola Ativa (62 horas): A) BNCC: apresentação (ensino 

infantil, fundamental e médio); B) BNCC na prática: com planejar as aulas de Educação Física; C) Metodologias Ativas (o que são, como 
funcionam e como avaliar os resultados); D) Protagonismo Juvenil; 2 - Trilha na inclusão (44 horas): A) Movimento Paralímpico (os 

esportes na BNCC, história e estrutura, Comitê Paraolímpico Brasileiro, tipos de deficiências elegíveis, aspectos gerais da classificação 
esportiva, o esporte Paralímpico na escola); B) Goalball; C) Futebol de 05; 3 – Trilha Esportiva (14 horas): A) Mini Atletismo, B) Hóquei, 

C) Golfe, D) Ginástica artística, E) Esporte Orientação, F) Rugby.  
Além das trilhas, os professores podem escolher entre mais de 100 materiais, sendo cursos certificados ou PDFs com ideias de atividades 
para as aulas. 

 
Disponível em:   
https://impulsiona.org.br/trilhas-da-educacao-fisica/  
 
 

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.  
 

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

 
 

Vamos Aprender: 
 

Site com aulas de diversos componentes e sobre os Temas Integradores. 
 
Disponível em:   

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

 
Canal da Sedu no Youtube: 
 

Este canal disponibiliza videoaulas de diversificados temas elaboradas para atender os alunos e professores da rede. 
 

Disponível em:   
https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists 
 

 
Currículo Interativo: 
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O Currículo Interativo é uma plataforma de busca que reúne objetos e recursos digitais para apoiar professores e alunos em processos 
de ensino e de aprendizagem. 

 
Disponível em:   

http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/ 
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Habilidades  Objetos de Conhecimento 

EF89EF12ES Experimentar, fruir e recriar danças de salão, valorizando a diversidade 
cultural e respeitando a tradição dessas culturas. Há, aqui, oportunidade de trabalho 

interdisciplinar com o componente curricular da Arte, no que se refere à 
experimentação e fruição de diversos tipos de dança. 
 

EF89EF13ES Planejar e utilizar estratégias para se apropriar dos elementos 
constitutivos (ritmo, espaço, gestos) das danças de salão. O estudo do elemento 

constituinte espaço possibilita interações com o componente curricular Geografia. 
 
EF89EF14ES Discutir estereótipos e preconceitos relativos às danças de salão e 

demais práticas corporais e propor alternativas para sua superação. Há, aqui, 
oportunidade de trabalho interdisciplinar com Arte, no que se refere à problematização 

de estereótipos e preconceitos relacionados às práticas corporais. 
 
EF89EF15 Analisar as características (ritmos, gestos, coreografias e músicas) das 

danças de salão, bem como suas transformações históricas e os grupos de origem. 
  

 

Unidade Temática: Danças  
 

 Danças de salão 
 
 Processos históricos; 

 Fundamentos teóricos e práticos; 
 Variação de movimentos do corpo de 

acordo com as melodias das músicas. 
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EF89EF1909ES Experimentar e fruir diferentes práticas corporais de aventura na 

natureza, com modalidades com exigências um pouco mais complexas, valorizando a 
própria segurança e integridade física, bem como as dos demais, respeitando o 

patrimônio natural e minimizando os impactos de degradação ambiental. 
 

EF89EF20 Identificar riscos, formular estratégias e observar normas de segurança 
para superar os desafios na realização de práticas corporais de aventura na natureza. 
 

EF89EF21 Identificar as características (equipamentos de segurança, instrumentos, 
indumentária, organização) das práticas corporais de aventura na natureza, bem como 

suas transformações históricas. 

Unidade Temática: Práticas Corporais de 

Aventura  
 

 Práticas corporais de aventura na 
natureza   

 

Habilidades correlacionadas com Habilidades de outros Componentes 

EF89EF12/ES Experimentar, fruir e recriar danças de salão, valorizando a diversidade cultural e respeitando a tradição dessas culturas. 

Há, aqui, oportunidade de trabalho interdisciplinar com o componente curricular da Arte, no que se refere à experimentação e fruição 
de diversos tipos de dança. 

  
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.  
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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. 

 
EF89EF14/ES Discutir estereótipos e preconceitos relativos às danças de salão e demais práticas corporais e propor alternativas para 

sua superação. Há, aqui, oportunidade de trabalho interdisciplinar com Arte, no que se refere à problematização de estereótipos e 
preconceitos relacionados às práticas corporais. 
 

EF69AR15-09/ES Discutir as experiências pessoais e coletivas em dança vivenciadas na escola e em outros contextos, 
problematizando estereótipos e preconceitos. 

  
EF09ER06 Reconhecer a coexistência como uma atitude ética de respeito à vida e à dignidade humana. 
 

EF09ER07 Identificar princípios éticos (familiares, religiosos e culturais) que possam alicerçar a construção de projetos de vida e a 
influência da religião na constituição dos valores sociais. 

 
EF09HI025/ES Relacionar as transformações da sociedade brasileira aos protagonismos da sociedade civil após 1989 aos dias atuais, 
evidenciando os avanços e conquistas e aproximando demandas sociais das necessidades da sua comunidade e escola. 

 
EF09HI026/ES Discutir e analisar as causas da violência contra populações marginalizadas (negros, indígenas, mulheres, 
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homossexuais, camponeses, pobres etc.) com vistas à tomada de consciência e à construção de uma cultura de paz, empatia e respeito 

às pessoas. Problematizando índices e dados da vitimização e mortalidade de minorias (afrodescendentes, mulheres, crianças e 
adolescentes, idosos, etc.) no sentido de buscar projetos de vida que contribuam para perspectivas que levam à cultura de paz e respeito 

à diversidade no Espírito Santo, na comunidade e na unidade escolar. 
 

EF89EF1909/ES Experimentar e fruir diferentes práticas corporais de aventura na natureza, com modalidades com exigências um 
pouco mais complexas, valorizando a própria segurança e integridade física, bem como as dos demais, respeitando o patrimônio natural 
e minimizando os impactos de degradação ambiental. 

 
EF09CI12/ES Justificar a importância das unidades de conservação para a preservação da biodiversidade e do patrimônio nacional, 

considerando os diferentes tipos de unidades (parques, reservas e florestas nacionais), as populações humanas e atividades a eles 
relacionadas, reconhecendo as legislações e as regulamentações que asseguram a existência das unidades de conservação, de modo a 
propor soluções sustentáveis para a composição dessas unidades em diferentes ecossistemas. 

 
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 

Não há descritores do PAEBES para esse componente nesta série/ano. 

Sugestões de objetos de aprendizagem e videoaulas 
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Impulsiona - Instituto Península 

 
O Impulsiona, em parceria com a Sedu disponibiliza aos professores as Trilhas da Educação Física. A formação tem por objetivo 

disponibilizar trilhas formativas voltadas para professores de Educação Física e coordenadores pedagógicos da Rede Estadual de Ensino 
do Estado do Espírito Santo, com o foco na ampliação da prática de esportes, no desenvolvimento das competências gerais da Base 

Nacional Comum Curricular, no trabalho a favor da inclusão de alunos com deficiência e no fortalecimento da cultura esportiva em cada 
comunidade escolar. A formação é composta por 03 trilhas, a saber: 1 - Trilha Escola Ativa (62 horas): A) BNCC: apresentação (ensino 
infantil, fundamental e médio); B) BNCC na prática: com planejar as aulas de Educação Física; C) Metodologias Ativas (o que são, como 

funcionam e como avaliar os resultados); D) Protagonismo Juvenil; 2 - Trilha na inclusão (44 horas): A) Movimento Paralímpico (os 
esportes na BNCC, história e estrutura, Comitê Paraolímpico Brasileiro, tipos de deficiências elegíveis, aspectos gerais da classificação 

esportiva, o esporte Paralímpico na escola); B) Goalball; C) Futebol de 05; 3 – Trilha Esportiva (14 horas): A) Mini Atletismo, B) Hóquei, 
C) Golfe, D) Ginástica artística, E) Esporte Orientação, F) Rugby.  
Além das trilhas, os professores podem escolher entre mais de 100 materiais, sendo cursos certificados ou PDFs com ideias de atividades 

para as aulas. 
 

Disponível em:   
https://impulsiona.org.br/trilhas-da-educacao-fisica/  
 

 
SEDU Digital: 
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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.  
 

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

 
 

Vamos Aprender: 
 
Site com aulas de diversos componentes e sobre os Temas Integradores. 

 
Disponível em:   

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

Canal da Sedu no Youtube: 
 

Este canal disponibiliza videoaulas de diversificados temas elaboradas para atender os alunos e professores da rede. 
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Disponível em:   
https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists 

 
 

Currículo Interativo: 
  
O Currículo Interativo é uma plataforma de busca que reúne objetos e recursos digitais para apoiar professores e alunos em processos 

de ensino e de aprendizagem. 
 

Disponível em:   
http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/ 
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