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Caro(a) Professor(a),  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

culturais. 

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

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

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

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

dessa informação de modo mais direto no plano de aula. 

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 

Educação Física – 1º Ano 

3º Trimestre 

Habilidades  Objetos de Conhecimento 

EF12EF0501ES Experimentar e fruir, prezando pelo trabalho coletivo e pelo 
protagonismo, a prática de esportes de marca e de precisão, identificando os elementos 

comuns a esses esportes e seus fundamentos, explorando capacidades físicas e 
motoras por meio de atividades lúdicas e criativas. 

 
EF12EF0601ES Discutir a importância da observação das normas e das regras básicas 
dos esportes de marca e de precisão para assegurar a integridade própria e as dos 

demais participantes. 
 

 
 
 

 
 

EF12EF1101ES Experimentar e fruir diferentes danças do contexto comunitário e 
regional (rodas cantadas, brincadeiras rítmicas e expressivas), e recriá-las, respeitando 
as diferenças individuais e de desempenho corporal, estimulando os estudantes a 

interagir com os colegas, e possibilitando que relatem o que sentiram durante as 
práticas. 

 
EF12EF12ES Identificar os elementos constitutivos (ritmo, espaço, gestos) das danças 
do contexto comunitário e regional, valorizando e respeitando as manifestações de 

Unidade Temática: Esportes 
 

 Esportes de marca 
 

 Aprendizagens naturais: correr, saltar, 
pular, arremessar, lançar. 

 

 Esportes de marca 
 

 Aprendizagens naturais: arremessar e 
lançar um objeto, procurando acertar um 
alvo específico. 

 
 

Unidade Temática: Danças 
 

 Danças do contexto comunitário e 
regional 

 
 Movimentos naturais; 

 Noções gerais sobre ritmo; 
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Educação Física – 1º Ano 

3º Trimestre 

diferentes culturas. Nessa fase, é recomendável situar o foco na ampliação das 

aprendizagens de movimentos, utilizando-os para conhecer-se, relacionar-se com os 
outros e explorar espaços, e não na execução da técnica da dança em si. 

 Movimentos rítmicos vinculados ao estilo 

musical; 
 Manifestações e representações da cultura 

rítmica. 

Habilidades correlacionadas com Habilidades de outros Componentes  

EF12EF12/ES Identificar os elementos constitutivos (ritmo, espaço, gestos) das danças do contexto comunitário e regional, valorizando 
e respeitando as manifestações de diferentes culturas. Nessa fase, é recomendável situar o foco na ampliação das aprendizagens de 

movimentos, utilizando-os para conhecer-se, relacionar-se com os outros e explorar espaços, e não na execução da técnica da dança 
em si. 
 

EF01GE09 Elaborar e utilizar mapas simples para localizar elementos do local de vivência, considerando referenciais espaciais (frente 
e atrás, esquerda e direita, em cima e embaixo, dentro e fora) e tendo o corpo como referência. 

 
EF01MA14/ES Identificar e nomear figuras planas (círculo, quadrado, retângulo e triângulo) em desenhos apresentados em diferentes 
disposições ou em contornos de faces de sólidos geométricos a objetos familiares do mundo físico e as suas aplicações nas construções, 

na natureza e na arte. 
 

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. 
 

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. 
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Educação Física – 1º Ano 

3º Trimestre 

 

EF12EF1101ES Experimentar e fruir diferentes danças do contexto comunitário e regional (rodas cantadas, brincadeiras rítmicas e 
expressivas), e recriá-las, respeitando as diferenças individuais e de desempenho corporal, estimulando os estudantes a interagir com 

os colegas, e possibilitando que relatem o que sentiram durante as práticas. 
 
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. 
 

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. 

 
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.  
 

EF01ER06 Identificar as diferentes formas pelas quais as pessoas manifestam sentimentos, ideias, memórias, gostos e crenças em 

diferentes espaços. Este é um exemplo de habilidade do ensino religioso que interage com outros saberes. 

Descritores PAEBES 

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

Sugestões de objetos de aprendizagem e videoaulas 

Impulsiona - Instituto Península 
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Educação Física – 1º Ano 

3º Trimestre 

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: 

 
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 Iniciais 

Educação Física – 1º 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: 
  

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. 
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Educação Física – 1º Ano 

3º Trimestre 

Disponível em:   

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

Educação Física – 2º Ano 

3º Trimestre 

Habilidades  Objetos de Conhecimento 

EF12EF0502ES Experimentar e fruir, prezando pelo trabalho coletivo e pelo 
protagonismo, a prática de esportes de marca e de precisão, identificando os elementos 

comuns a esses esportes e seus fundamentos, explorando capacidades físicas e 
motoras por meio de atividades lúdicas e criativas, aumentando a complexidade por 

meio de movimentos que exijam mais habilidades motoras para execução. 
 
EF12EF0602ES Discutir a importância da observação das normas e das regras dos 

esportes de marca e de precisão para assegurar a integridade própria e as dos demais 
participantes. Discutir é um processo que demanda habilidades como análise da 

situação, defesa de pontos de vista, escuta de opiniões diversas, entre outras. O 
exercício da reflexão e discussão possibilita inter-relações com outros componentes 
curriculares, como a Língua Portuguesa. 

 
 

 
 
 

 
 

 
EF12EF1101ES Experimentar e fruir diferentes danças do contexto comunitário e 
regional (rodas cantadas, brincadeiras rítmicas e expressivas), e recriá-las, respeitando 

Unidade Temática: Esportes 
 

 Esportes de marca 
 

 Aprendizagens naturais: correr, saltar, 
pular, arremessar, lançar; 

 Jogos pré-esportivos; 

 Circuitos de atividades lúdicas envolvendo 
as habilidades motoras exploradas. 

 
 Esportes de marca 
 

 Aprendizagens naturais: arremessar e 
lançar um objeto, procurando acertar um 

alvo específico; 
 Jogos pré-esportivos; 
 Circuitos de atividades lúdicas envolvendo 

as habilidades motoras exploradas. 
  

 
Unidade Temática: Danças 
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais  

Educação Física – 2º Ano 

3º Trimestre 

as diferenças individuais e de desempenho corporal, estimulando os estudantes a 

interagir com os colegas, e possibilitando que relatem o que sentiram durante as 
práticas. 

  
EF12EF12ES Identificar os elementos constitutivos (ritmo, espaço, gestos) das danças 
do contexto comunitário e regional, valorizando e respeitando as manifestações de 

diferentes culturas. Nessa fase, é recomendável situar o foco na ampliação das 
aprendizagens de movimentos, utilizando-os para conhecer-se, relacionar-se com os 

outros e explorar espaços, e não na execução da técnica da dança em si. 

 Danças do contexto comunitário e 

regional 
 

 Noções gerais sobre ritmo; 
 Danças, expressão e linguagem dos povos 

e processo histórico; 

 Principais passos e pequenas coreografias; 
 O movimento humano e suas relações com 

o meio.  

Habilidades correlacionadas com Habilidades de outros Componentes  

EF12EF1101/ES Experimentar e fruir diferentes danças do contexto comunitário e regional (rodas cantadas, brincadeiras rítmicas e 
expressivas), e recriá-las, respeitando as diferenças individuais e de desempenho corporal, estimulando os estudantes a interagir com 

os colegas, e possibilitando que relatem o que sentiram durante as práticas. 
 
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. 

 

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. 
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais  

Educação Física – 2º Ano 

3º Trimestre 

EF12EF12/ES Identificar os elementos constitutivos (ritmo, espaço, gestos) das danças do contexto comunitário e regional, valorizando 

e respeitando as manifestações de diferentes culturas. Nessa fase, é recomendável situar o foco na ampliação das aprendizagens de 
movimentos, utilizando-os para conhecer-se, relacionar-se com os outros e explorar espaços, e não na execução da técnica da dança 

em si. 
 
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. 
 

EF15AR14-02/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 baseadas em elementos da cultura local, execução e 
apreciação musical. 

 

EF02HI08/ES Compilar histórias da família e/ou da comunidade registradas em diferentes fontes, identificando histórias e 

estabelecendo  conexões entre o sujeito do século XXI e a tradição. 
 
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. 
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Educação Física – 2º Ano 

3º Trimestre 

EF02MA15/ES Reconhecer, comparar e nomear figuras planas (círculo, quadrado, retângulo e triângulo), por meio de características 

comuns, em desenhos apresentados em diferentes disposições ou em sólidos geométricos a objetos familiares do mundo físico e as 
suas aplicações nas construções, na natureza e na arte. 

 
EF02ER05/ES Identificar, distinguir e respeitar símbolos religiosos de distintas manifestações, tradições e instituições religiosas 
(família, comunidade escolar, cidade, estado e Brasil) favorecendo a interpretação de símbolos sagrados das tradições religiosas, 

analisando os elementos que as constituem, para compreender a singularidade das tradições. 

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 

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 
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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:   
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/ 
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Canal da Sedu no Youtube: 

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

 
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 

EF35EF0703ES Experimentar e fruir, de forma coletiva, combinações de diferentes 

elementos da ginástica geral (equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, com e 
sem materiais), propondo coreografias com diferentes temas do cotidiano. 

 
EF35EF08 Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios na execução de 

elementos básicos de apresentações coletivas de ginástica geral, reconhecendo as 
potencialidades e os limites do corpo e adotando procedimentos de segurança. 

 

 
 

 
 
 

EF35EF13ES Experimentar, fruir e recriar diferentes lutas presentes no contexto 
comunitário e regional e lutas de matriz indígena e africana, explorando seus signos e 

filosofia. 
  
EF35EF14ES Planejar e utilizar técnicas e estratégias básicas (desequilíbrio, contusão, 

imobilização ou exclusão de um determinado espaço na combinação de ações de 
ataque e defesa) das lutas do contexto comunitário e regional e lutas de matriz 

Unidade Temática: Ginástica 
 

 Ginástica Geral 
 

 Capacidades físicas: resistência, força, 
agilidade, flexibilidade, coordenação, 
equilíbrio; 

 Lateralidade; 
 Orientação espacial; 

 Propriocepção; 
 Imagem corporal. 
 

  
Unidade Temática: Lutas  
 

 Lutas do contexto comunitário e 
regional 

 Lutas de matrizes indígena e africana  

 
 Jogos de oposição; 
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indígena, africana, oriental, europeia, ocidental entre outras experimentadas, 
respeitando o colega como oponente e as normas de segurança. 

 
EF35EF15 Identificar as características das lutas do contexto comunitário e regional e 

lutas de matriz indígena e africana, reconhecendo as diferenças entre lutas e brigas e 
entre lutas e as demais práticas corporais. 

 Atividades lúdicas: rapidez, agilidade, 
atenção e conquista de objeto. 

Habilidades correlacionadas com Habilidades de outros Componentes 

EF35EF15 Identificar as características das lutas do contexto comunitário e regional e lutas de matriz indígena e africana, reconhecendo 

as diferenças entre lutas e brigas e entre lutas e as demais práticas corporais. 
 
EF03HI12/ES Comparar as relações de trabalho e lazer do presente com as de outros tempos e espaços, analisando mudanças e 

permanências que possam ser percebidas no cotidiano do sujeito em aprendizagem e identificando diversos tipos de relações de 
trabalho (doméstico, assalariado, parceria, arrendatário, terceirizado, mão de obra familiar, posseiro, temporário, trabalho formal e 

informal) e de lazer (espontâneo e deliberado). Reunindo relatos de vida e informações junto a moradores da comunidade e familiares 
sobre formas de trabalho e lazer no passado e presente, criando instrumentos materiais (vídeos, áudios, quadros, desenhos, imagens, 
murais, diários, textos literários, etc.) que os diferenciem e demonstrem as mudanças e          permanências nas relações de trabalho e 

de lazer ao longo do tempo.  
 

EF03ER05 Reconhecer as indumentárias (roupas, acessórios, símbolos, pinturas corporais) utilizadas em diferentes manifestações e 
tradições religiosas. 
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EF35EF14/ES Planejar e utilizar técnicas e estratégias básicas (desequilíbrio, contusão, imobilização ou exclusão de um determinado 
espaço na combinação de ações de ataque e defesa) das lutas do contexto comunitário e regional e lutas de matriz indígena, africana, 

oriental, europeia, ocidental entre outras experimentadas, respeitando o colega como oponente e as normas de segurança. 
 

EF03MA15/ES Classificar e comparar figuras planas (triângulo, quadrado, retângulo, trapézio e paralelogramo) em relação a seus 
lados (quantidade, posições relativas e comprimento) e vértices, utilizando quebra-cabeças, mosaicos ou situações-problemas que 
possibilitem os processos de investigar, descrever, representar, argumentar e justificar que marquem aspectos relevantes ao 

pensamento geométrico. 

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

 
 

Vamos Aprender: 
 

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

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 

EF35EF0704ES Experimentar e fruir, de forma coletiva, combinações de diferentes 
elementos da ginástica geral (equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, com e 

sem materiais), propondo coreografias com diferentes temas do cotidiano, por meio de 
atividades lúdicas e criativas e utilizando diferentes materiais e com movimentos de 

maior complexidade. 
   
EF35EF08 Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios na execução de 

elementos básicos de apresentações coletivas de ginástica geral, reconhecendo as 
potencialidades e os limites do corpo e adotando procedimentos de segurança. 

 
 
 

 
 

 
EF35EF13ES Experimentar, fruir e recriar diferentes lutas presentes no contexto 
comunitário e regional e lutas de matriz indígena e africana, explorando seus signos e 

filosofia. 
 

EF35EF14ES Planejar e utilizar técnicas e estratégias básicas (desequilíbrio, contusão, 
imobilização ou exclusão de um determinado espaço na combinação de ações de 
ataque e defesa) das lutas do contexto comunitário e regional e lutas de matriz 

Unidade Temática: Ginásticas 
 

 Ginástica Geral  

 Ginástica Rítmica (iniciação)  
 

 Capacidades físicas: resistência, força, 

agilidade, flexibilidade, coordenação, 
equilíbrio; 

 Lateralidade; 
 Orientação espacial; 
 Propriocepção; 

 Imagem corporal; 
 Atividades circenses.  

 
 
Unidade Temática: Lutas  
 

 Lutas do contexto comunitário e 
regional  

 Lutas de matrizes indígena, africana, 
oriental, europeia entre outras 
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indígena, africana, oriental, europeia, ocidental entre outras experimentadas, 

respeitando o colega como oponente e as normas de segurança. 
 

EF35EF15 Identificar as características das lutas do contexto comunitário e regional e 
lutas de matriz indígena e africana, reconhecendo as diferenças entre lutas e brigas e 
entre lutas e as demais práticas corporais. 

 Jogos de oposição; 

 Atividades lúdicas: rapidez, agilidade, 
atenção, conquista de objeto e de território. 

 

Habilidades correlacionadas com Habilidades de outros Componentes 

EF35EF0704/ES Experimentar e fruir, de forma coletiva, combinações de diferentes elementos da ginástica geral (equilíbrios, saltos, 
giros, rotações, acrobacias, com e sem materiais), propondo coreografias com diferentes temas do cotidiano, por meio de atividades 
lúdicas e criativas e utilizando diferentes materiais e com movimentos de maior complexidade. 

 
EF04MA08/ES Resolver, com o suporte de imagem e/ou material manipulável, problemas simples de contagem, como a determinação 

do número de agrupamentos possíveis ao se combinar cada elemento de uma coleção com todos os elementos de outra, utilizando 
estratégias e formas de registro pessoais, conectando as diferentes áreas temáticas da Matemática e possibilitando diferentes 
estratégias que devem ser valorizadas, analisadas, discutidas e validadas em sala para explorar problemas de contagem. 

 
EF35EF13/ES Experimentar, fruir e recriar diferentes lutas presentes no contexto comunitário e regional e lutas de matriz indígena e 

africana, explorando seus signos e filosofia. 
 
EF35EF15 Identificar as características das lutas do contexto comunitário e regional e lutas de matriz indígena e africana, reconhecendo 

as diferenças entre lutas e brigas e entre lutas e as demais práticas corporais. 
 

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

 
EF04HI14/ES Relacionar a diáspora africana com os conceitos de feitoria, escambo e migrações forçadas, destacando as regiões 
portuárias, as  fundações de feitorias e o significado de périplo africano. Tais regiões marcaram a saída e entrada desses   indivíduos 
em territórios. A imigração forçada é exemplo da violência e da exploração sistemática de homens e  mulheres para sustentação de 
um  regime escravocrata, do monopólio de cultivos como os do açúcar e da própria Coroa Portuguesa. Considerando que no Espírito 
Santo, o porto de São Mateus merece evidência, pois escoava a produção agrícola regional, principalmente a farinha de  mandioca e, 
posteriormente, o café e abrigava um ativo mercado de escravos que abastecia parte das capitanias da Bahia, Minas Gerais e todo o 
Espírito Santo. 
 

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. 

 
EF04ER05 Identificar representações religiosas em diferentes expressões artísticas (pinturas, arquitetura, esculturas, ícones, símbolos, 

imagens), reconhecendo-as como parte da identidade de diferentes culturas e tradições religiosas. Este é um exemplo de habilidade do 
ensino religioso que interage com outros saberes. 

Descritores PAEBES 

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

Sugestões de objetos de aprendizagem e videoaulas 

Impulsiona - Instituto Península 
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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: 
 
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.  
 

mailto:curriculo@sedu.es.gov.br
https://impulsiona.org.br/trilhas-da-educacao-fisica/
https://sedudigital.edu.es.gov.br/
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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. 
 

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. 

mailto:curriculo@sedu.es.gov.br
https://sedudigital.edu.es.gov.br/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/vamosaprender/
https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists
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Disponível em:   
http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/ 
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Habilidades  Objetos de Conhecimento 

EF35EF0705ES Experimentar e fruir, de forma coletiva, combinações de diferentes 
elementos da ginástica geral (equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, com e 

sem materiais), propondo coreografias com diferentes temas do cotidiano 
preexistentes, como temas do folclore e da cultura local, para que os estudantes 

sugiram e criem temas mais próximos da sua realidade. 
 
EF35EF08 Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios na execução de 

elementos básicos de apresentações coletivas de ginástica geral, reconhecendo as 
potencialidades e os limites do corpo e adotando procedimentos de segurança. 

 
 
 

EF35EF13ES Experimentar, fruir e recriar diferentes lutas presentes no contexto 
comunitário e regional e lutas de matriz indígena e africana, explorando seus signos e 

filosofia. 
 
EF35EF14ES Planejar e utilizar técnicas e estratégias básicas (desequilíbrio, contusão, 

imobilização ou exclusão de um determinado espaço na combinação de ações de 
ataque e defesa) das lutas do contexto comunitário e regional e lutas de matriz 

indígena, africana, oriental, europeia, ocidental entre outras experimentadas, 
respeitando o colega como oponente e as normas de segurança. 
 

Unidade Temática: Ginásticas 
 

 Ginástica Geral  

 Ginástica Rítmica (iniciação)  
 Ginástica Acrobática 

 

 Arte circense; 
 Noção espaço-temporal; 

 Propriocepção;  
 Imagem corporal; 
 

 
Unidade Temática: Lutas  

 

 Lutas do contexto comunitário e 
regional  

 Lutas de matrizes indígena, africana, 

oriental, europeia entre outras 
 

 Processo histórico; 
 Vivências lúdicas; 

mailto:curriculo@sedu.es.gov.br
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EF35EF15 Identificar as características das lutas do contexto comunitário e regional e 

lutas de matriz indígena e africana, reconhecendo as diferenças entre lutas e brigas e 
entre lutas e as demais práticas corporais. 

 Jogos de oposição: reter e imobilizar, 

desequilibrar e de combate. 
 

Habilidades correlacionadas com Habilidades de outros Componentes 

EF35EF0705/ES Experimentar e fruir, de forma coletiva, combinações de diferentes elementos da ginástica geral (equilíbrios, saltos, 

giros, rotações, acrobacias, com e sem materiais), propondo coreografias com diferentes temas do cotidiano preexistentes, como temas 
do folclore e da cultura local, para que os estudantes sugiram e criem temas mais próximos da sua realidade. 

 
EF05MA09 Resolver e elaborar problemas simples de contagem, envolvendo o princípio multiplicativo, como a determinação do número 
de agrupamentos possíveis ao se combinar cada elemento de uma coleção com todos os elementos de outra coleção, por meio de 

diagramas de árvore ou por tabelas. 
 

EF35EF13/ES Experimentar, fruir e recriar diferentes lutas presentes no contexto comunitário e regional e lutas de matriz indígena e 
africana, explorando seus signos e filosofia. 
  

EF35EF15 Identificar as características das lutas do contexto comunitário e regional e lutas de matriz indígena e africana, reconhecendo 
as diferenças entre lutas e brigas e entre lutas e as demais práticas corporais. 

 
EF05HI08/ES Identificar formas de marcação da passagem do tempo  em distintas sociedades, incluindo  os povos indígenas originários 
e os povos africanos, percebendo que os processos históricos não se dão de forma homogênea no tempo e espaço, ou seja, cada 

grupo étnico pode estar em determinado período histórico e criar uma contagem do tempo própria. 
 

EF05HI09/ES Comparar pontos de vista sobre temas que impactam a vida cotidiana no tempo presente, por meio do acesso a 

mailto:curriculo@sedu.es.gov.br
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diferentes fontes históricas, incluindo orais, capazes de levar a outras perspectivas acerca dos processos históricos.  

 
EF05ER04 Reconhecer a importância da tradição oral para preservar memórias e acontecimentos religiosos. Este é um exemplo de 

habilidade do ensino religioso que interage com outros saberes. 

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 
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:   

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

mailto:curriculo@sedu.es.gov.br
https://impulsiona.org.br/trilhas-da-educacao-fisica/
https://sedudigital.edu.es.gov.br/
https://sedudigital.edu.es.gov.br/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/vamosaprender/
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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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