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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 

Arte -1º Ano 

1º Trimestre 

Habilidades Objetos de Conhecimento 

EF15AR01-01/ES Identificar e apreciar as primeiras manifestações das artes visuais 

de diferentes povos do Brasil, das Américas e do mundo e seus diálogos com a 

produção artística contemporânea, cultivando a percepção, o imaginário, a ludicidade, 

a capacidade de simbolizar e o repertório imagético. 

EF15AR02-01/ES Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais, 

tais como: o ponto, a linha, a cor e outros, presentes nas primeiras manifestações 

artísticas de diferentes locais. 

EF15AR04-01/ES Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, 

pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, 

fotografia etc.), incluindo a utilização de recursos presentes na natureza para a 

fabricação de tintas, produção de cerâmica e outros, fazendo uso sustentável de 

materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não convencionais. 

EF15AR05 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  

 Contextos e práticas  
 

 

 

 Elementos da linguagem  
 

 

 Materialidades  
 

 

 
 

 

 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. 

Dança 

 Processos de criação 
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Arte -1º Ano 

1º Trimestre 

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. 

EF15AR15 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. 

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. 

Música  

 Materialidade 

 

 

 Processo de criação  

 

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. 

Teatro 

 Processo de criação 
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Arte -1º Ano 

1º Trimestre 

EF15AR22 Experimentar possibilidades criativas de movimento e de voz na criação 

de um personagem teatral, discutindo estereótipos. 

EF15AR23-01/ES Reconhecer e experimentar, em projetos temáticos, as relações 

processuais entre diversas linguagens artísticas, identificando elementos específicos 

das quatro linguagens que dialogam com os mesmos assuntos. 

EF15AR24-01/ES Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, 

danças, canções e histórias de diferentes matrizes estéticas e culturais. 

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 

 Processos de criação 

 

 Matrizes estéticas culturais 

 

 Arte e tecnologia 

 

Habilidades correlacionadas as habilidades de outros componentes 

EF15AR02-01/ES Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais, tais como: o ponto, a linha, a cor e outros, 

presentes nas primeiras manifestações artísticas de diferentes locais. 
 

EF15LP04 Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos gráfico-visuais em textos multissemióticos. 
 

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

(tipos de balões, de letras, onomatopeias). 
 

EF12LP04/ES  Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, ou já com certa autonomia, listas, 

agendas, calendários, avisos, convites, receitas, instruções de montagem (digitais ou impressos), dentre outros gêneros do campo da 

vida cotidiana, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto e relacionando sua forma de organização à sua 
finalidade, focalizando as características que forem importantes para a compreensão do texto. 



 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 
Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 
 

*As Habilidades Estruturantes estão destacadas nas tabelas. 
 

 

Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Arte -1º Ano 

1º Trimestre 

 

EF15LP17 Apreciar poemas visuais e concretos, observando efeitos de sentido criados pelo formato do texto na página, distribuição e 
diagramação das letras, pelas ilustrações e por outros efeitos visuais. 

 

EF15LP18 Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos. 
 

EF15AR04-01/ES Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, 

escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.), incluindo a utilização de recursos presentes na natureza para a fabricação de 

tintas, produção de cerâmica e outros, fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não 
convencionais. 

 

EF01MA09/ES  Organizar e ordenar objetos familiares ou representações por figuras, por meio de atributos, tais como cor, forma e 
medida, favorecendo o trabalho com padrões no agrupamento, classificação e ordenação, por escrito ou por desenho.  

 

EF15AR05-01/ES Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, coletivo e colaborativo, explorando diferentes espaços 

da escola e da comunidade. 

 

EF15LP18 Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos. 

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

 

EF01HI01/ES Identificar aspectos do seu crescimento por meio do registro das lembranças particulares ou de lembranças dos 

membros de sua família e/ou de sua comunidade, compreendendo e despertando memórias através de imagens, iconográficos, 
fotografias e vídeos, mudanças e permanências que envolvam seu próprio crescimento e do outro. Reconhecendo através de recursos 

visuais singularidades de comportamentos, identidade e pertencimento a sua família e de sua comunidade. 
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Arte -1º Ano 

1º Trimestre 

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. 

 
EF01ER03/ES reconhecer e respeitar as características físicas (dimensão concreta) e subjetivas (dimensão subjetiva) de cada um. 

 

EF01ER04 valorizar a diversidade de formas de vida. 

 
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. 
 

EF12LP13 Planejar, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, slogans e peça de campanha de conscientização 

destinada ao público infantil, que possam ser repassados oralmente por meio de ferramentas digitais, em áudio ou vídeo, considerando 
a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto.  

 

EF15AR24-01/ES Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções e histórias de diferentes matrizes 

estéticas e culturais. 

 

EF12EF01-01/ES Experimentar, fruir e recriar diferentes brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no contexto comunitário e 

regional, reconhecendo e respeitando as diferenças individuais de desempenho dos colegas. A prática deve ser organizada de forma a 
exigir habilidades mais simples possibilitando o trabalho de uma atitude positiva com relação às diferenças e possibilidades de aprender 

e desenvolver-se continuamente. 

 

EF12EF02 Explicar, por meio de múltiplas linguagens (corporal, visual, oral e escrita), as brincadeiras e os jogos populares do contexto 
comunitário e regional, reconhecendo e valorizando a importância desses jogos e brincadeiras para suas culturas de origem. 

Descritores PAEBES 

Esse componente curricular não é contemplado na avaliação externa do PAEBES.  
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Arte -1º Ano 

1º Trimestre 

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/ 

Sugestões de objetos de aprendizagem para desenvolvimento de trabalhos interdisciplinares:  

• Por que existem os museus? #Ticolicos|Narrativas do Brasil.  

https://youtu.be/jZmh2eQWU50 

(EF15AR07-01/ES) Arte e História 

• Fundação Museu do Homem Americano 

http://fumdham.org.br/midias/midias-modelos-interativos/ 

(EF15AR01-01/ES, EF15AR02-01/ES, EF15AR04-01/ES) Arte, História, Ciência e Tema integrador: Educação Patrimonial.  

 

 

 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/
https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists
https://sedudigital.edu.es.gov.br/
https://youtu.be/jZmh2eQWU50
http://fumdham.org.br/midias/midias-modelos-interativos/
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Arte- 2º Ano 

1º Trimestre 

Habilidades Objetos de Conhecimento 

EF15AR01-02/ES Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais tradicionais 

e contemporâneas presentes na cultura local (artistas visuais e artesãos do seu 

entorno: vila, cidade, comunidade, distrito, etc..), percebendo sua relação com outras 

produções artísticas e culturais de tempos e lugares distintos, cultivando a percepção, 

o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético. 

EF15AR02-02/ES Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais 

(ponto, linha, forma, cor, espaço, movimento etc.), diferenciando as formas figurativas 

e abstratas. 

EF15AR03-02/ES Reconhecer e analisar a influência de distintas matrizes estéticas e 

culturais (europeia, asiática, africana, afro-brasileira e indígena) das artes visuais nas 

manifestações artísticas das culturas locais, relacionando-as com as regionais, 

nacionais e internacionais. 

EF15AR04-02/ES Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, 

pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, 

fotografia etc.), fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e 

técnicas convencionais e não convencionais e percebendo a materialidade presente nas 

produções artísticas locais. 

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

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

Artes Visuais  

 Contextos e práticas  

 

 

 Elementos da linguagem  

 

 

 Matrizes estéticas e culturais 

 

 

 Materialidades 

 

 

 

 

 Processos de criação 

 

 

 

 

 

 Sistemas de linguagens  
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Arte- 2º Ano 

1º Trimestre 

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. 

EF15AR07-02/ES Reconhecer algumas categorias do sistema das artes visuais 

(museus, galerias, instituições, artistas, artesãos, curadores etc.), principalmente 

aquelas presentes nas distintas localidades. 

 

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 

 

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. 

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

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

Música  

 Materialidade 

 

 

 

 

 Processos de criação 
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Arte- 2º Ano 

1º Trimestre 

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

individual, coletivo e colaborativo. 

 

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. 

Teatro 

 Processos de criação 

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

processuais entre diversas linguagens artísticas da cultura local. 

EF15AR24-02/ES Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, 

danças, canções e histórias de diferentes matrizes estéticas e culturais. 

EF15AR25-02/ES Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de 

culturas diversas, em especial a local, incluindo-se suas matrizes indígenas, africanas 

e europeias, de diferentes épocas, favorecendo a construção de vocabulário e 

repertório relativos às diferentes linguagens artísticas. 

Artes Integradas  

 Processo de criação  

 

 Matrizes estéticas culturais  

 

 Patrimônio cultural  

 

 

 

 Arte e tecnologia 
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Arte- 2º Ano 

1º Trimestre 

EF15AR26 Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais (multimeios, animações, 

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

processos de criação artística. 

Habilidades correlacionadas com habilidades de outros Componentes 

EF15AR01-02/ES Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas presentes na cultura local 
(artistas visuais e artesãos do seu entorno: vila, cidade, comunidade, distrito, etc..), percebendo sua relação com outras produções 

artísticas e culturais de tempos e lugares distintos, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório 

imagético. 
 

EF02GE01/ES Descrever a história das migrações no bairro ou comunidade em que vive, considerando as histórias familiares, 

identificando os diferentes grupos sociais inseridos em um mesmo lugar e percebendo as diferenças existentes entre o campo e a cidade 

e as relações sociais e culturais existentes no modo de vida das pessoas. 
 

EF02GE02/ES Comparar costumes e tradições de diferentes populações inseridas no bairro ou comunidade em que vive, reconhecendo 

a importância do respeito às diferenças, compreendendo que as pessoas são diferentes em suas características físicas, no jeito de ser 
e na forma de se vestir. 

 

EF15AR02-02/ES- Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, cor, espaço, movimento etc.), 
diferenciando as formas figurativas e abstratas. 

 

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

(tipos de balões, de letras, onomatopeias) 
 

EF15LP17 Apreciar poemas visuais e concretos, observando efeitos de sentido criados pelo formato do texto na página, distribuição e 

diagramação das letras, pelas ilustrações e por outros efeitos visuais. 
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EF15LP18 Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos. 

 

EF02MA14/ES Reconhecer, nomear e comparar figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e 
esfera), relacionando-as com objetos do mundo físico e as suas aplicações nas construções, na natureza e na arte. 

 

EF15AR04-02/ES Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, 

escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas 

convencionais e não convencionais e percebendo a materialidade presente nas produções artísticas locais. 

 

EF02CI01/ES Identificar de que materiais (pedra, barro, madeira, vidro, metais, etc.) são feitos os objetos que fazem parte da vida 

cotidiana, como esses objetos são utilizados e com quais materiais eram produzidos no passado, ressaltando e se apropriando da cultura 
local. 

 

EF02CI02/ES Propor o uso de diferentes materiais para a construção de objetos de uso cotidiano, tendo em vista algumas propriedades 

desses materiais (flexibilidade, dureza, transparência etc.), seu destino final após o uso e formas de descarte, considerando o impacto 
socioambiental dessas propostas. 

 

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. 

 
EF15LP18 Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos. 

 

EF02MA10/ES  Descrever um padrão (ou regularidade de diversas maneiras) de sequências repetitivas e de sequências recursivas, 

por meio de palavras, símbolos ou desenhos. 
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EF02MA12/ES  Identificar e registrar, em linguagem verbal ou não verbal, a localização e os deslocamentos de pessoas e de objetos 

no espaço, considerando mais de um ponto de referência, e indicar as mudanças de direção e de sentido, com o uso de mapas, 

desenhos, esquemas ou aplicativos (com trilhas e labirintos).  
 

EF02MA13/ES  Esboçar roteiros a serem seguidos ou plantas de ambientes familiares, assinalando entradas, saídas e alguns pontos 

de referência, possibilitando um trabalho integrado com Geografia, onde também estão previstas leituras e confecções de plantas, 
mapas e croquis. 

 

EF02CI05/ES Investigar a importância da água e da luz para a manutenção da vida de plantas do bioma local e dos ecossistemas em 

geral. 

 

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. 

 

EF02ER01/ES Reconhecer os diferentes espaços de convivência (família, comunidade escolar e cidade) identificando semelhanças e 

diferenças entre esses lugares. 

 

EF02HI01/ES Reconhecer espaços de sociabilidade e identificar os motivos que aproximam e separam as pessoas em diferentes 

grupos sociais ou de parentesco, percebendo aproximações de comportamento e compreendendo que as diferenças devem ser 

respeitadas. A convivência em grupo exige respeito ao outro, identificando personagens em faixa etária variada e grupos étnicos 
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diversos, trazendo relatos de vida, considerando o autoconhecimento e o conhecer do outro fundamental para estabelecer vínculos 

sociais e perspectivas de futuro que respeitem o diverso e compreendam identidades. 

 

EF02HI02/ES Identificar e descrever práticas e papéis sociais que as pessoas exercem em diferentes comunidades, valorizando a 

história oral e os conhecimentos da memória coletiva e individual dos povos e comunidades tradicionais que habitam nosso Estado. 

 

EF02HI03/ES Selecionar situações cotidianas que remetam à percepção de mudança, pertencimento e memória, identificando 

transformações e permanências no comportamento, ambiente e espaço, resgatando a memória coletiva e pessoal através de imagens 

do país, do Estado, da comunidade, da escola e da casa em diferentes épocas e percebendo a ideia de permanência e mudança, em 

relação a território, espaço e tempo. 

 

EF02ER02/ES Identificar costumes, crenças e formas diversas de viver em variados ambientes de convivência. Identificar a escolha 

religiosa a partir das influências da sociedade e da família e a pluralidade religiosa no espaço escolar. 

 

EF15AR24-02/ES Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções e histórias de diferentes matrizes 

estéticas e culturais. 

 

EF12EF01-02/ES Experimentar, fruir e recriar diferentes brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no contexto comunitário e 

regional, reconhecendo e respeitando as diferenças individuais de desempenho dos colegas. A exigência das habilidades passa das mais 
simples para as mais complexas, trabalhando uma atitude positiva com relação às diferenças e possibilidades de aprender e 

desenvolver-se continuamente. 

 
EF12EF02 Explicar, por meio de múltiplas linguagens (corporal, visual, oral e escrita), as brincadeiras e os jogos populares do contexto 

comunitário e regional, reconhecendo e valorizando a importância desses jogos e brincadeiras para suas culturas de origem. 
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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), 

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/ 

Sugestões de objetos de aprendizagem para desenvolvimento de trabalhos interdisciplinares: 

 A língua é o corpo, o corpo é a linguagem. 

https://www.linguaviva.org/ 

(EF15AR01-02/ES) Arte, História, Língua Portuguesa e o Tema integrador (Povos e Comunidades Tradicionais).  

 Arte pública capixaba.  

https://artepublicacapixaba.com.br/acervo/ 

(EF15AR25-02/ES) Arte, História, Geografia e Tema integrador (Educação Patrimonial) 

 Atlas do Folclore Capixaba 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/
https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists
https://sedudigital.edu.es.gov.br/
https://www.linguaviva.org/
https://artepublicacapixaba.com.br/acervo/
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http://indumentariapopularcapixaba.com/atlas-do-folclore-capixaba/ 

(EF15AR01-02/ES, EF15AR03-02/ES, EF15AR24-02/ES e EF15AR25-02/ES) Arte, História, Língua Portuguesa, Ensino Religioso e 

Geografia, Educação Física e Temas Integradores (Educação das Relações Étnico-Raciais e Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, 

Africana e Indígena; Diversidade Cultural, Religiosa e Étnica; Povos e Comunidades Tradicionais e Educação Patrimonial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://indumentariapopularcapixaba.com/atlas-do-folclore-capixaba/
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Habilidades Objetos de Conhecimento 

EF15AR01-03/ES Identificar e apreciar criticamente as formas distintas das artes 

visuais, enfatizando a produção artística moderna brasileira como propositora da 

independência cultural do país e cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de 

simbolizar e o repertório imagético. 

EF15AR02-03/ES Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais 

(ponto, linha, forma, cor, espaço, movimento etc.), identificando-os e percebendo-os 

nas manifestações artísticas visuais estudadas como elementos que caracterizam 

visualmente essas obras. 

EF15AR03-03/ES Reconhecer e analisar a influência de distintas matrizes estéticas e 

culturais das artes visuais nas manifestações artísticas do modernismo brasileiro 

presentes nas culturas locais, regionais e nacionais. 

EF15AR04-03/ES Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, 

pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, 

fotografia etc.), fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e 

técnicas convencionais e não convencionais. 

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. 

Artes Visuais  

 Contextos e práticas  

 

 

 Elementos da linguagem  

 

 

 

 Matrizes estéticas e culturais  

 

 

 Materialidades  

 

 

 

 Processo de criação  

 

 

 Sistemas de linguagem 
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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. 

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  

 

 

 

 

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.). 

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. 

Música 

 Materialidades 

 

 

  

 Processo de criação 

 

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

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

Teatro  

 Processos de criação 
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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. 

EF15AR24-03/ES Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, 

danças, canções e histórias de diferentes matrizes estéticas e culturais que compõem 

a identidade brasileira.  

EF15AR25-03/ES Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, em 

especial o patrimônio arquitetônico modernista brasileiro, a dança popular brasileira, a 

música popular brasileira, o cinema brasileiro e as encenações típicas do teatro 

brasileiro, incluindo-se suas matrizes indígenas, africanas e europeias, favorecendo a 

construção de vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens artísticas. 

Artes Integradas  

 Matrizes estéticas culturais  

 

 Patrimônio cultural 

Habilidades correlacionadas com habilidades de outros componentes 

EF15AR02-03/ES Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, cor, espaço, movimento etc.), 
identificando-os e percebendo-os nas manifestações artísticas visuais estudadas como elementos que caracterizam visualmente essas 

obras. 
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EF03MA13/ES Associar figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera) a objetos do mundo 

físico e nomear essas figuras, oportunizando um trabalho interdisciplinar com a habilidade (EF15AR02), da Arte, no que se refere à 
identificação dos elementos da geometria e das artes visuais em objetos e suas representações geométricas. 

 

EF03MA14/ES Descrever características de algumas figuras geométricas espaciais (prismas retos, pirâmides, cilindros, cones), 
relacionando-as com suas planificações, oportunizando um trabalho interdisciplinar com a habilidade (EF15AR02), da Arte, no que se 

refere à identificação dos elementos da geometria e das artes visuais em objetos e suas representações geométricas. 

 

EF15LP02 Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função 
social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção desse texto, o gênero, o 

suporte e o universo temático, bem como sobre saliências textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio 

e demais divisões), confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das 
hipóteses realizadas. 
 

EF15LP14 Construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e palavras e interpretando recursos gráficos 
(tipos de balões, de letras, onomatopeias. 

 

EF15LP17 Apreciar poemas visuais e concretos, observando efeitos de sentido criados pelo formato do texto na página, distribuição e 

diagramação das letras, pelas ilustrações e por outros efeitos visuais. 
 

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

da escola e da comunidade. 
 

EF03LP13/ES Planejar e produzir cartas pessoais e diários, mediante ajuda do professor, com expressão de sentimentos e opiniões, 

dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções dos gêneros carta e diário e considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto do texto. 
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EF03LP16 Identificar e reproduzir, em textos injuntivos instrucionais (receitas, instruções de montagem, digitais ou impressos), a 

formatação própria desses textos (verbos imperativos, indicação de passos a serem seguidos) e a diagramação específica dos textos 
desses gêneros (lista de ingredientes ou materiais e instruções de execução – "modo de fazer"). 
 

EF03LP20 Produzir cartas dirigidas a veículos da mídia impressa ou digital (cartas do leitor ou de reclamação a jornais ou revistas), 
dentre outros gêneros do campo político-cidadão, com opiniões e críticas, de acordo com as convenções do gênero carta e considerando 

a situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 
 

EF03LP25/ES Planejar e produzir textos para apresentar resultados de observações e de pesquisas em fontes de informações, 
incluindo, quando pertinente, imagens, diagramas e gráficos, ou tabelas simples, considerando a situação comunicativa e o 

tema/assunto do texto. 
 
EF15LP18 Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos. 

 

EF03MA12/ES  Descrever e representar, por meio de esboços de trajetos ou utilizando croquis e maquetes, a movimentação de 
pessoas ou de objetos no espaço, incluindo mudanças de direção e sentido, com base em diferentes pontos de referência, possibilitando 

um trabalho integrado com Geografia, onde também estão previstas leituras e confecções de plantas, trajetos, mapas e croquis. 

 

EF03CI02/ES experimentar e relatar o que ocorre com a passagem da luz por meio de objetos transparentes (copos, janelas de vidro, 
lentes, prismas, água etc.), no contato com superfícies polidas (espelhos) e na intersecção com objetos opacos (paredes, pratos, 

pessoas e outros objetos de uso cotidiano), selecionando exemplos de aplicações tecnológicas desse fenômeno. 

 
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.). 
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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. 
 

EF03CI01/ES produzir sons a partir da interação com diferentes objetos, relacionando a produção do som com a vibração de partes 

desses objetos, reconhecendo o uso desse fenômeno no funcionamento de instrumentos musicais da cultura regional e global. 
 

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. 
 

EF35LP25 Criar narrativas ficcionais, com certa autonomia, utilizando detalhes descritivos, sequências de eventos e imagens 

apropriadas para sustentar o sentido do texto, e marcadores de tempo, espaço e de fala de personagens. 

 

EF15AR24-03/ES Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções e histórias de diferentes matrizes 

estéticas e culturais que compõem a identidade brasileira.  

 
EF35EF01-03/ES Experimentar e fruir brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo, incluindo aqueles de matriz indígena e 

africana, e recriá-los, valorizando a importância desse patrimônio histórico cultural. É interessante que os estudantes sejam 

apresentados a conceitos sobre patrimônio cultural para que reconheçam e valorizem as aprendizagens sobre os jogos e brincadeiras, 
com exigências motoras simples, que não façam parte do seu cotidiano. 

 

EF35EF02-03/ES Planejar e utilizar estratégias para possibilitar a participação segura de todos os estudantes em brincadeiras e jogos 
populares do Brasil e de matriz indígena e africana, propondo atividades menos familiares aos estudantes, que não necessariamente 

façam parte do cotidiano dos estudantes, além de explorar conhecimentos sobre o corpo reconhecendo potenciais e limites corporais 

seus e de outros e, a partir daí, aja propondo estratégias para prática segura de todos. 
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EF35EF03 Descrever, por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral, escrita, audiovisual), as brincadeiras e os jogos populares do 

Brasil e de matriz indígena e africana explicando suas características e a importância desse patrimônio histórico cultural na preservação 

das diferentes culturas. 
 

EF35EF04 Recriar, individual e coletivamente, e experimentar, na escola e fora dela, brincadeiras e jogos populares do Brasil e do 

mundo, incluindo aqueles de matriz indígena e africana, e demais práticas corporais tematizadas na escola, adequando-as aos espaços 
públicos disponíveis. 

 

EF03ER01 Identificar e respeitar os diferentes espaços e territórios religiosos de diferentes tradições e movimentos religiosos. 

 
EF03ER02 Caracterizar os espaços e territórios religiosos como locais de realização das práticas celebrativas. 

 

EF15AR25-03/ES Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, em especial o patrimônio arquitetônico modernista 
brasileiro, a dança popular brasileira, a música popular brasileira, o cinema brasileiro e as encenações típicas do teatro brasileiro, 

incluindo-se suas matrizes indígenas, africanas e europeias, favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos às diferentes 

linguagens artísticas. 
 

EF03HI02/ES Selecionar, por meio da consulta de fontes de diferentes naturezas, produzir e registrar acontecimentos ocorridos ao 

longo do tempo na cidade ou região em que vive. Escolher fatos coletados de diferentes fontes (relatos orais, fotografias antigas, 

documentos, objetos etc.) que dizem respeito à história da cidade ou da região, investigando as motivações dos feriados locais, sujeitos 
históricos, transformações espaciais e temporais, movimentos sociais, deslocamentos de pessoas, povos e comunidades tradicionais 

que protagonizaram a história da região. 

 
EF03HI03/ES Identificar e comparar pontos de vista em relação a eventos significativos do local em que vivemos e aspectos 

relacionados a condições sociais e à presença de diferentes grupos sociais e culturais, com especial destaque para as culturas africanas, 

indígenas e de migrantes, também, povos e comunidades tradicionais que se fazem presentes no Espírito Santo e compõem o mosaico 

étnico que forma a identidade cultural do capixaba. 
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EF03HI04 Identificar os patrimônios históricos e culturais de sua comunidade, cidade ou região e discutir as razões culturais, sociais 

e políticas para que assim sejam considerados e conservados, relacionando a região e suas atividades culturais, percebendo as 
potencialidades econômicas, sociais e conjunturas políticas de sua região. 

 

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/ 

Sugestões de objetos de aprendizagem para desenvolvimento de trabalhos interdisciplinares:  

 Cultura Brasileira 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/11/14/54/15/3269/cultura-brasileira-2/programa-mais-aprender/ensino-

fundamental-1-temas-integradores/por-modalidade/geografia/curriculo/  

(EF15AR24-03/ES e EF15AR25-03/ES) Arte, História, Geografia e Temas Integradores (Educação Patrimonial). 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/
https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists
https://sedudigital.edu.es.gov.br/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/11/14/54/15/3269/cultura-brasileira-2/programa-mais-aprender/ensino-fundamental-1-temas-integradores/por-modalidade/geografia/curriculo/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/11/14/54/15/3269/cultura-brasileira-2/programa-mais-aprender/ensino-fundamental-1-temas-integradores/por-modalidade/geografia/curriculo/
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 Criando Juntos 868 | Semana de Arte Moderna de 1922 

https://www.youtube.com/watch?v=i3NDqnKrMVw&ab_channel=DeCrian%C3%A7aParaCrian%C3%A7a 

(EF15AR01-03/ES) Arte e Língua Portuguesa.  

 

Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Arte- 4º Ano 

1º Trimestre 

Habilidades Objetos de conhecimento 

EF15AR01-04/ES Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais presentes 

na cultura local e regional (arte do Espírito Santo, incluindo as mulheres artistas e os 

artistas de diferentes etnias), comparando-as com a produção artística nacional e 

internacional, com o intuito de perceber as influências das matrizes estéticas que as 

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

repertório imagético. 

EF15AR02-04/ES Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais 

(ponto, linha, forma, cor, espaço, movimento etc.), das obras estudadas, de objetos 

culturais e de imagens do cotidiano escolar. 

EF15AR03-04/ES Reconhecer e analisar a influência de distintas matrizes estéticas e 

culturais (arte e cultura de negros, de descendentes europeus, de descendentes 

orientais e de diversas etnias que constituem o povo espírito-santense) das artes 

visuais nas manifestações artísticas das culturas locais, regionais e nacionais. 

Artes Visuais 

 Contextos e prática 

 

 

 

  

 Elementos da linguagem  

 

 

 Matrizes estéticas e culturais 

 

 

 

 Materialidades  

https://www.youtube.com/watch?v=i3NDqnKrMVw&ab_channel=DeCrian%C3%A7aParaCrian%C3%A7a
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EF15AR04-04/ES Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, 

pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, 

fotografia etc.), fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e 

técnicas convencionais e não convencionais. Ademais, investigar e manipular 

diferentes materiais (tinta, argila, sucata, cola, materiais naturais, etc...) e meios (tela, 

papel, tecido, madeira, aço, etc...), levantando hipóteses, fazendo e refazendo formas 

para transformar a matéria trabalhada. 

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. 

EF15AR07-04/ES Reconhecer algumas categorias do sistema das artes visuais 

(museus, galerias, instituições, artistas, artesãos, curadores etc.), percebendo as 

semelhanças e diferenças entre categorias do sistema das artes visuais: 1- Espaços de 

criação, produção e criadores; 2- Espaços de catalogação, difusão, preservação e suas 

equipes; 3- Espaços de exposição, comercialização e seu público; 4- Espaços públicos 

que são utilizados para abrigar obras de arte. 

 

 

 

 

 

 

 Processos de criação 

 

 

 

 

 

 Sistema de Linguagens 

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

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

Dança 

 Processo de criação 
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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. 

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. 

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. 

Música  

 Materialidades 

 

 

 

 

 Processo de criação 

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  

 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. 

EF15AR23-04/ES Reconhecer e experimentar, em projetos temáticos, as relações 

processuais entre diversas linguagens artísticas, valorizando os elementos e recursos 

processuais específicos de cada uma das linguagens na cultura capixaba. 

EF15AR24-04/ES Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, 

danças, canções e histórias de diferentes matrizes estéticas e culturais que compõem 

a matriz estética e cultural do estado do Espírito Santo. 

EF15AR25-04/ES Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de 

culturas diversas, em especial do Espírito Santo, incluindo-se suas matrizes indígenas, 

africanas e europeias, de diferentes épocas, favorecendo a construção de vocabulário 

e repertório relativos às diferentes linguagens artísticas. 

Artes Integradas 

 Processo de criação  

 

 

 Matrizes estéticas e culturais  

 

 Patrimônio cultural 

Habilidades correlacionadas com habilidades de outros componentes 

EF15AR02-04/ES Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, cor, espaço, movimento etc.), 
das obras estudadas, de objetos culturais e de imagens do cotidiano escolar. 
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EF15LP16 Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor e, progressivamente, de maneira autônoma, 

textos narrativos de maior porte como contos (populares, de fadas, acumulativos, de assombração, dentre outros) e crônicas. 

 
EF15LP18 Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos. 

 

EF15LP02 Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função 
social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção desse texto, o gênero, o 

suporte e o universo temático, bem como sobre saliências textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio 

e demais divisões), confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das 

hipóteses realizadas. 
 

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

(tipos de balões, de letras, onomatopeias). 
 

EF04LP20/ES Reconhecer a função de gráficos, diagramas e tabelas, em textos, como forma de apresentação de dados e informações. 
 
EF15LP17 Apreciar poemas visuais e concretos, observando efeitos de sentido criados pelo formato do texto na página, distribuição e 

diagramação das letras, pelas ilustrações e por outros efeitos visuais. 
 

EF04MA29/ES  Compreender noções primitivas de ponto, reta e plano estabelecendo relações com objetos em situações concretas. 
 

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. 

 

EF15LP16 Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor e, progressivamente, de maneira autônoma, 

textos narrativos de maior porte como contos (populares, de fadas, acumulativos, de assombração, dentre outros) e crônicas. 
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EF04LP16/ES Produzir notícias sobre fatos ocorridos na comunidade, no universo escolar, digitais ou impressas, para o jornal da 

escola, noticiando os fatos e seus atores e comentando decorrências, de acordo com as convenções do gênero notícia e considerando 
a situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 

 

EF04LP22 Planejar e produzir, com certa autonomia, verbetes de enciclopédia infantil, digitais ou impressos, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto. 

 

EF04LP23 Identificar e reproduzir, em verbetes de enciclopédia infantil, digitais ou impressos, a formatação e diagramação específica 

desse gênero (título do verbete, definição, detalhamento, curiosidades), considerando a situação comunicativa e o tema/ 
assunto/finalidade do texto. 

 

EF35LP25 Criar narrativas ficcionais, com certa autonomia, utilizando detalhes descritivos, sequências de eventos e imagens 
apropriadas para sustentar o sentido do texto, e marcadores de tempo, espaço e de fala de personagens. 
 

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.  
 

EF35LP27 Ler e compreender, com certa autonomia, textos em versos, explorando rimas, sons e jogos de palavras, imagens poéticas 

(sentidos figurados) e recursos visuais e sonoros. 
 

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.  
 

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. 
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EF35EF03 Descrever, por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral, escrita, audiovisual), as brincadeiras e os jogos populares do 

Brasil e de matriz indígena e africana explicando suas características e a importância desse patrimônio histórico cultural na preservação 

das diferentes culturas. 
 

EF35LP28 Declamar poemas, com entonação, postura e interpretação adequadas. 

 
EF15LP19 Recontar oralmente, com e sem apoio de imagem, textos literários lidos pelo professor. 

 

EF15AR23-04/ES Reconhecer e experimentar, em projetos temáticos, as relações processuais entre diversas linguagens artísticas, 

valorizando os elementos e recursos processuais específicos de cada uma das linguagens na cultura capixaba. 

 

EF04HI03/ES Identificar as transformações ocorridas na cidade ao longo do tempo e discutir suas interferências nos modos de vida 

de seus habitantes, tomando como ponto de partida o presente. 

 

EF15AR24-04/ES Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções e histórias de diferentes matrizes 

estéticas e culturais que compõem a matriz estética e cultural do estado do Espírito Santo. 

 

EF35EF01-04/ES Experimentar e fruir brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo, incluindo aqueles de matriz indígena, 

africana, europeia, entre outras, e recriá-los, valorizando a importância desse patrimônio histórico cultural. É interessante que os 
estudantes sejam apresentados a conceitos sobre patrimônio cultural para que reconheçam e valorizem as aprendizagens sobre os 

jogos e brincadeiras, com exigências motoras mais complexas, que não fazem parte do seu cotidiano, aprofundando a aprendizagem 

sobre a cultura na qual as brincadeiras e jogos se originaram. 

 

EF15AR24-04/ES Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções e histórias de diferentes matrizes 

estéticas e culturais que compõem a matriz estética e cultural do estado do Espírito Santo. 
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EF35EF01-04/ES Experimentar e fruir brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo, incluindo aqueles de matriz indígena, 

africana, europeia, entre outras, e recriá-los, valorizando a importância desse patrimônio histórico cultural. É interessante que os 
estudantes sejam apresentados a conceitos sobre patrimônio cultural para que reconheçam e valorizem as aprendizagens sobre os 

jogos e brincadeiras, com exigências motoras mais complexas, que não fazem parte do seu cotidiano, aprofundando a aprendizagem 

sobre a cultura na qual as brincadeiras e jogos se originaram. 
 

EF35EF02-04/ES Planejar e utilizar estratégias para possibilitar a participação segura de todos os estudantes em brincadeiras e jogos 

populares do Brasil e de matriz indígena, africana, europeia, entre outras. Propondo atividades menos familiares aos estudantes, que 

não necessariamente façam parte do cotidiano dos estudantes, além de explorar conhecimentos sobre o corpo explorando a 
complexidade das práticas e a progressão do desenvolvimento motor e cognitivo reconhecendo potenciais e limites corporais seus e de 

outros e, a partir daí, aja propondo estratégias para prática segura de todos. 

 
EF35EF03 Descrever, por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral, escrita, audiovisual), as brincadeiras e os jogos populares do 

Brasil e de matriz indígena e africana explicando suas características e a importância desse patrimônio histórico cultural na preservação 

das diferentes culturas. 
 

EF35EF04 Recriar, individual e coletivamente, e experimentar, na escola e fora dela, brincadeiras e jogos populares do Brasil e do 

mundo, incluindo aqueles de matriz indígena e africana, e demais práticas corporais tematizadas na escola, adequando-as aos espaços 

públicos disponíveis. 
 

EF04ER02 Identificar ritos e suas funções em diferentes manifestações e tradições religiosas. 

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.  
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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/ 

Sugestões de objetos de aprendizagem para desenvolvimento de trabalhos interdisciplinares:  

 Cultura Brasileira 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/11/14/54/15/3269/cultura-brasileira-2/programa-mais-aprender/ensino-

fundamental-1-temas-integradores/por-modalidade/geografia/curriculo/  

(EF15AR24-04/ES e EF15AR25-04/ES) Arte, História, Geografia e Temas Integradores (Educação Patrimonial). 

 Acervo do Museu de Arte do Espírito Santo https://maesmuseu.wixsite.com/maes/blank-cja3 

(EF15AR01-04/ES e EF15AR02-04/ES) Arte, História, Geografia, Língua Portuguesa.  

 

 

 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/
https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists
https://sedudigital.edu.es.gov.br/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/11/14/54/15/3269/cultura-brasileira-2/programa-mais-aprender/ensino-fundamental-1-temas-integradores/por-modalidade/geografia/curriculo/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/11/14/54/15/3269/cultura-brasileira-2/programa-mais-aprender/ensino-fundamental-1-temas-integradores/por-modalidade/geografia/curriculo/
https://maesmuseu.wixsite.com/maes/blank-cja3
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Habilidades Objetos de conhecimento 

EF15AR01-05/ES Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais produzidas 

a partir das tecnologias contemporâneas, tais como: cinema, fotografia, arte cibernética, 

arte de computador, arte digital, entre outros, percebendo essas manifestações 

artísticas em seu entorno e em diferentes partes do mundo, como meio de cultivar a 

percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético. 

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. 

EF15AR03-05/ES Reconhecer e analisar a influência de distintas matrizes estéticas e 

culturais das artes visuais nas manifestações artísticas das tecnologias contemporâneas, 

das culturas locais, regionais e nacionais. 

EF15AR04-05/ES Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, 

pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, 

fotografia, arte de computador, arte digital etc.), fazendo uso sustentável de materiais, 

instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não convencionais. 

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. 

Artes Visuais  

 Contextos e práticas  

 

 

 

 Elementos da linguagem 

 

 

 

 Matrizes estéticas e culturais 

 

 

 Materialidades  

 

 

 

 

 

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

percepção da pluralidade de significados atribuíveis às manifestações artísticas. 

EF15AR07-05/ES Reconhecer algumas categorias do sistema das artes visuais 

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

entre os sistemas tradicionais e a produção de obras de arte tecnológicas.  

 

 Sistemas de linguagem 

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 

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. 

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. 

Música  

 Materialidade  

 

 

 

 Processos de criação 
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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, 

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. 

Teatro  

 Processos de criação 

EF15AR23-05/ES Reconhecer e experimentar, em projetos temáticos, as relações 

processuais entre diversas linguagens artísticas, tendo como possibilidade a criação de 

intervenções artísticas no espaço público e com mídia digital. 

EF15AR24-05/ES Caracterizar e experimentar fotografias, filmes, vídeo-arte e outras 

produções artísticas contemporâneas de diferentes matrizes estéticas e culturais. 

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  

 Processos de criação  

 

 Matrizes estéticas e culturais 

 

 

 Arte e tecnologia 

Habilidades correlacionadas com habilidades de outros componentes 
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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, em objetos culturais e em imagens do cotidiano 

escolar. 
 

EF05MA16/ES Associar figuras espaciais a suas planificações (prismas, pirâmides, cilindros e cones) e analisar, nomear e comparar 

seus atributos utilizando recursos manipuláveis e digitais. 
 

EF15LP02 Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função 

social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção desse texto, o gênero, o 

suporte e o universo temático, bem como sobre saliências textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio 
e demais divisões), confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das 

hipóteses realizadas. 
 

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

(tipos de balões, de letras, onomatopeias). 
 

EF15LP19 Formação do leitor literário/leitura multissemiótica. 
 

EF05LP23 Comparar informações apresentadas em gráficos ou tabelas. 
 

EF15AR03-05/ES Reconhecer e analisar a influência de distintas matrizes estéticas e culturais das artes visuais nas manifestações 

artísticas das tecnologias contemporâneas, das culturas locais, regionais e nacionais. 

 

EF15LP15 Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginário e apresentam uma dimensão lúdica, de 
encantamento, valorizando-os, em sua diversidade cultural, como patrimônio artístico da humanidade. 

 
EF35LP16 Identificar e reproduzir, em notícias, manchetes, lides e corpo de notícias simples para público infantil e cartas de 
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reclamação (revista infantil), digitais ou impressos, a formatação e a diagramação específicas de cada um desses gêneros, inclusive em 
suas versões orais. 
 
EF05LP11 Registrar, com autonomia, anedotas, piadas e cartuns, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com 
as convenções do gênero e considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto. 
 

EF05LP17 Produzir roteiro para edição de uma reportagem digital sobre temas de interesse da turma, a partir de buscas de 
informações, imagens, áudios e vídeos na internet, de acordo com as convenções do gênero e considerando a situação comunicativa e 

o tema/assunto do texto. 

 
EF15LP18 Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos. 

 

EF05LP24/ES Planejar e produzir texto sobre tema de interesse, organizando resultados de pesquisa em fontes de informação 
impressas ou digitais, incluindo imagens e gráficos, ou tabelas, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 
 

EF35EF03-05/ES Descrever, por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral, escrita, audiovisual), as brincadeiras e os jogos 
populares do Brasil e de matriz indígena e africana, explicando suas características e a importância desse patrimônio histórico cultural 

na preservação das diferentes culturas. A prática de brincadeiras e jogos como patrimônio histórico cultural e como elemento de 

preservação das culturas oportuniza o trabalho interdisciplinar com Língua Portuguesa, na prática da linguagem e produção de texto e 
Arte, voltadas à descrição e comunicação de informações por múltiplas linguagens. 

 

EF35EF10/ES Comparar e identificar os elementos constitutivos comuns e diferentes (ritmo, espaço, gestos) em danças populares do 

Brasil e do mundo e danças de matriz indígena, africana e europeia. 
 

EF35EF09/ES Experimentar, recriar e fruir danças populares do Brasil e do mundo e danças de matriz indígena, africana e europeia, 

valorizando e respeitando os diferentes sentidos e significados dessas danças em suas culturas de origem e seus impactos na cultura 
local, regional ou nacional. 
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EF05GE02/ES Identificar diferenças étnico-raciais e étnico-culturais e desigualdades sociais entre grupos em diferentes territórios, 

como quilombolas, indígenas e outros. Valorizando as especificidades de cada grupo étnico racial/cultural. 

 
EF15AR04-05/ES Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, 

escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia, arte de computador, arte digital etc.), fazendo uso sustentável de materiais, 

instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não convencionais. 
 

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. 

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

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

 
EF05MA14/ES  Utilizar e compreender diferentes representações para a localização de objetos no plano, como mapas, células em 

planilhas eletrônicas e coordenadas geográficas, a fim de desenvolver as primeiras noções de coordenadas cartesianas, aplicadas em 

jogos (batalha naval), malhas quadriculadas, jogos e planilhas eletrônicas, mapas e aplicativos (GPS). 
 

EF15AR07-05/ES Reconhecer algumas categorias do sistema das artes visuais (museus, galerias, instituições, artistas, artesãos, 

curadores etc.), percebendo a relação entre os sistemas tradicionais e a produção de obras de arte tecnológicas. 

 

EF05GE05/ES Identificar e comparar as mudanças dos tipos de trabalho e desenvolvimento tecnológico na agropecuária, na 

indústria, no comércio e nos serviços reconhecendo as mudanças ocorridas na economia do Espírito Santo. 

 

EF15AR24-05/ES Caracterizar e experimentar fotografias, filmes, vídeo-arte e outras produções artísticas contemporâneas de 

diferentes matrizes estéticas e culturais. 
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EF35EF04 Recriar, individual e coletivamente, e experimentar, na escola e fora dela, brincadeiras e jogos populares do Brasil e do 

mundo, incluindo aqueles de matriz indígena e africana, e demais práticas corporais tematizadas na escola, adequando-as aos 

espaços públicos disponíveis. 

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/ 

Sugestões de objetos de aprendizagem para desenvolvimento de trabalhos interdisciplinares:  

 Imagens no Projeto Symbiosis (projeção digital videográfica ou fotográfica em copas de árvores e vegetações em 

diversos espaços de cidades, comunidades, áreas verdes, florestas, misturando a um só tempo intervenção urbana, fotografia, vídeo 

digital e instalação.).  

https://www.robertacarvalho.art.br/symbiosis 

(EF15AR01-05/ES, EF15AR02-05/ES, EF15AR04-05/ES, EF15AR05-05/ES, EF15AR06-05/ES e EF15AR26-05/ES) Arte, Biologia, 

Geografia e o Tema Integrador (Trabalho, Ciência e Tecnologia).  

 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/
https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists
https://sedudigital.edu.es.gov.br/
https://www.robertacarvalho.art.br/symbiosis

