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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 

Ciências - 1º Ano 

1º Trimestre 

Habilidades  Objetos de Conhecimento 

EF01CI02/ES localizar e nomear partes do corpo humano, explicando suas 
funções e representando por meio de desenhos, recortes, modelagem e outras 

formas de expressão, reconhecendo e respeitando a diversidade étnica, de 

gênero, de formas, de tamanhos etc. 

 

EF01CI03/ES identificar dentre os próprios hábitos cotidianos aqueles 

relacionados à higiene do corpo (lavar as mãos antes de comer, escovar os 

dentes, limpar os olhos, o nariz e as orelhas etc.) e discutir sua importância na 

preservação da saúde individual e coletiva, construindo sua autonomia no 

cuidado consigo mesmo e com o seu corpo. 

Vida e Evolução 
 
Corpo humano 
 

Hábitos de higiene 

Habilidades correlacionadas com habilidades de outros componentes 

EF01CI02/ES localizar e nomear partes do corpo humano, explicando suas funções e representando por meio de desenhos, recortes, 

modelagem e outras formas de expressão, reconhecendo e respeitando a diversidade étnica, de gênero, de formas, de tamanhos etc. 

 

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. 

 

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. 

 

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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Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Ciências - 1º Ano 

1º Trimestre 

 

EF12EF10 Descrever, por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral, escrita e audiovisual), as características dos elementos básicos 

da ginástica e da ginástica geral, identificando a presença desses elementos em distintas práticas corporais. 

 

Descritores PAEBES 

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

Sugestões de objetos de aprendizagem e videoaulas 

EscoLar – O site do programa EscoLar dispõe de atividades de apoio à aprendizagem para os professores: 

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

 

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/ 

 

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

 

Portal do Professor - Este portal é um espaço para você professor acessar sugestões de planos de aula, baixar mídias de apoio, ter 
notícias sobre educação ou até mesmo compartilhar um plano de aula, participar de uma discussão ou fazer um curso.  

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/  

https://sedu.es.gov.br/escolar
https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists
https://sedudigital.edu.es.gov.br/
http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Ciências - 1º Ano 

1º Trimestre 

 

Centro de Mídias de Educação do Amazonas - Plataforma da SEDUC do Amazonas com aulas de diversos conteúdos de Ciências 

do Ensino Fundamental para estudantes e professores. https://centrodemidias.am.gov.br/cursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://centrodemidias.am.gov.br/cursos
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Ciências - 2º Ano 

1º Trimestre 

Habilidades  Objetos de Conhecimento 

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. 

 

EF02CI03/ES discutir os cuidados necessários à prevenção de acidentes 

domésticos (objetos cortantes e inflamáveis, eletricidade, produtos de limpeza, 
medicamentos etc.), identificando possíveis situações de risco no meio em que 

vive e relacionando atitudes para evitá-las. 

 

Matéria e Energia 
 
De que são feitos os objetos de uso cotidiano; 
 
Propriedades e usos dos materiais; 
 

Prevenção de acidentes domésticos 

Habilidades correlacionadas com habilidades de outros componentes 

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. 
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Ciências - 2º Ano 

1º Trimestre 

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. 
 

EF02LP22 Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, pequenos relatos de experimentos, 

entrevistas, verbetes de enciclopédia infantil, dentre outros gêneros do campo investigativo, digitais ou impressos, considerando a 

situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto. *EF02LP23 - Planejar e produzir, com certa autonomia, pequenos registros 
de observação de resultados de pesquisa, coerentes com um tema investigado.  

 

EF02LP24/ES Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, relatos de experimentos, registros de 
observação, entrevistas, dentre outros gêneros do campo investigativo, 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, a fim de manter a adequação 

ao tema e produzir com autonomia gradativa  
 

EF02LP25 Identificar e reproduzir, em relatos de experimentos, entrevistas, verbetes de enciclopédia infantil, digitais ou impressos, a 

formatação e diagramação específica de cada um desses gêneros, inclusive em suas versões orais. 

 

Descritores PAEBES 

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

Sugestões de objetos de aprendizagem e videoaulas 

EscoLar – O site do programa EscoLar dispõe de atividades de apoio à aprendizagem para os professores: 

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

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

Ciências - 2º Ano 

1º Trimestre 

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/ 

 

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. 

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

 
Portal do Professor - Este portal é um espaço para você professor acessar sugestões de planos de aula, baixar mídias de apoio, ter 

notícias sobre educação ou até mesmo compartilhar um plano de aula, participar de uma discussão ou fazer um curso.  

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/  
 

Centro de Mídias de Educação do Amazonas - Plataforma da SEDUC do Amazonas com aulas de diversos conteúdos de Ciências do 

Ensino Fundamental para estudantes e professores. https://centrodemidias.am.gov.br/cursos 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists
https://sedudigital.edu.es.gov.br/
http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/
https://centrodemidias.am.gov.br/cursos
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Ciências - 3º Ano 

1º Trimestre 

Habilidades  Objetos de Conhecimento 

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. 

 
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. 

 

EF03CI03/ES Identificar os efeitos de diferentes condições do ambiente em 

termos de som e luz nos seres vivos e discutir hábitos necessários para a 

manutenção da saúde auditiva e visual. 

Matéria e Energia 
 
Produção de sons; 
 
Propagação da luz e sua interação com os objetos; 
 

Interação dos seres vivos com a luz e o som. 

Habilidades correlacionadas com habilidades de outros componentes 

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. 
 

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. 

 

 

EF03CI03/ES Identificar os efeitos de diferentes condições do ambiente em termos de som e luz nos seres vivos e discutir hábitos 

necessários para a manutenção da saúde auditiva e visual. 
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Ciências - 3º Ano 

1º Trimestre 

 

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. 

 

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

diferenciando as formas figurativas e abstratas. 

 

EF03LP22 Planejar e produzir, em colaboração com os colegas, telejornal para público infantil com algumas notícias e textos de 

campanhas que possam ser repassados oralmente ou em meio digital, em áudio ou vídeo, considerando a situação comunicativa, a 

organização específica da fala nesses gêneros e o tema/assunto/ finalidade dos textos.  

 

EF03LP24 Ler/ouvir e compreender, com autonomia, relatos de observações e de pesquisas em fontes de informações, 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. 

Descritores PAEBES 

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

Sugestões de objetos de aprendizagem e videoaulas 

EscoLar – O site do programa EscoLar dispõe de atividades de apoio à aprendizagem para os professores: 

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

 

https://sedu.es.gov.br/escolar
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Ciências - 3º Ano 

1º Trimestre 

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/ 
 

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

 

Portal do Professor - Este portal é um espaço para você professor acessar sugestões de planos de aula, baixar mídias de apoio, ter 
notícias sobre educação ou até mesmo compartilhar um plano de aula, participar de uma discussão ou fazer um curso.  

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/  

 

Centro de Mídias de Educação do Amazonas - Plataforma da SEDUC do Amazonas com aulas de diversos conteúdos de Ciências do 

Ensino Fundamental para estudantes e professores. https://centrodemidias.am.gov.br/cursos 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists
https://sedudigital.edu.es.gov.br/
http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/
https://centrodemidias.am.gov.br/cursos
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Ciências - 4º Ano 

1º Trimestre 

Habilidades  Objetos de Conhecimento 

EF04CI01/ES identificar misturas na vida diária, com base em suas propriedades 
físicas observáveis, reconhecendo sua composição, sua utilização e sua importância 

em diferentes atividades do cotidiano. 

 
EF04CI02 testar e relatar transformações nos materiais do dia a dia quando 
expostos a diferentes condições (aquecimento, resfriamento, luz e umidade). 
 
EF04CI03 Concluir que algumas mudanças causadas por aquecimento ou 

resfriamento são reversíveis (como as mudanças de estado físico da água) e outras 
não (como o cozimento do ovo, a queima do papel etc.). 
 

Matéria e Energia 
 
Misturas; 

 

Transformações da matéria; 
 

Transformações reversíveis e não reversíveis. 

 

Habilidades correlacionadas com habilidades de outros componentes 

EF04CI02 testar e relatar transformações nos materiais do dia a dia quando expostos a diferentes condições (aquecimento, 

resfriamento, luz e umidade). 

 
EF04CI03 Concluir que algumas mudanças causadas por aquecimento ou resfriamento são reversíveis (como as mudanças de estado 

físico da água) e outras não (como o cozimento do ovo, a queima do papel etc.). 
 

EF04LP15 Distinguir fatos de opiniões/sugestões em textos (informativos, jornalísticos, publicitários etc. 

 

EF04LP19 Ler e compreender textos expositivos de divulgação científica para crianças, considerando a situação comunicativa e o tema/ 

assunto do texto.  

 

EF04LP20/ES Reconhecer a função de gráficos, diagramas e tabelas, em textos, como forma de apresentação de dados e informações.  
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1º Trimestre 

 

EF35LP17 Buscar e selecionar, com o apoio do professor, informações de interesse sobre fenômenos sociais e naturais, em textos que 

circulam em meios impressos ou digitais. 

 

EF04LP21/ES Planejar e produzir textos sobre temas de interesse, com base em resultados de observações e pesquisas em fontes 

de informações impressas ou eletrônicas, incluindo, quando pertinente, imagens e gráficos, ou tabelas simples, considerando a 

situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 

Descritores PAEBES 

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

Sugestões de objetos de aprendizagem e videoaulas 

EscoLar – O site do programa EscoLar dispõe de atividades de apoio à aprendizagem para os professores: 
https://sedu.es.gov.br/escolar 

 

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/ 
 

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

https://sedu.es.gov.br/escolar
https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists
https://sedudigital.edu.es.gov.br/
http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/
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Portal do Professor - Este portal é um espaço para você professor acessar sugestões de planos de aula, baixar mídias de apoio, ter 

notícias sobre educação ou até mesmo compartilhar um plano de aula, participar de uma discussão ou fazer um curso.  

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/  
 

Centro de Mídias de Educação do Amazonas - Plataforma da SEDUC do Amazonas com aulas de diversos conteúdos de Ciências do 

Ensino Fundamental para estudantes e professores. https://centrodemidias.am.gov.br/cursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/
https://centrodemidias.am.gov.br/cursos
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Habilidades  Objetos de Conhecimento 

EF05CI01/ES Identificar e relatar os materiais que constituem diferentes objetos 
ao explorar fenômenos da vida cotidiana, evidenciando suas propriedades físicas 

e químicas (densidade, solubilidade, condutibilidade térmica e elétrica, respostas 

a forças magnéticas e mecânicas etc.) e associar a aplicação desses materiais às 

suas propriedades. 
 
EF05CI02/ES Identificar os estados físicos da água e os processos de mudanças 

de estado (fusão, vaporização, solidificação, liquefação e sublimação), aplicando 
esses conhecimentos sobre as mudanças de estado físico da água para explicar o 

ciclo hidrológico e analisar suas implicações na agricultura, no clima, na geração 

de energia elétrica, no provimento de água potável e no equilíbrio dos 

ecossistemas regionais (ou locais). 
 
EF05CI03/ES Identificar causas e efeitos sobre o equilíbrio ambiental, 

relacionados à cobertura vegetal, e selecionar argumentos que justifiquem sua 
importância para a manutenção do ciclo da água, a conservação dos solos, dos 

cursos de água e da qualidade do ar atmosférico, evidenciando a situação atual 

de sua região. 

 
EF05CI04/ES Reconhecer os tipos de recursos naturais e de corpos d'água 

presentes em seu ambiente, como rios, lagos e mares, e identificar os principais 

usos da água e de outros materiais nas atividades cotidianas para discutir e propor 
formas sustentáveis de utilização desses recursos, selecionando exemplos de 

práticas sustentáveis. 

Matéria e Energia 
 
Matéria e Energia  

 
Propriedades físicas dos materiais 
 

Estados físicos da água e o ciclo hidrológico 

 

Cobertura vegetal, ciclo hidrológico e equilíbrio 
ambiental 

 

Consumo consciente 
 

Redução, Reutilização e Reciclagem de Materiais e 

Produtos. 
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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. 
Habilidades correlacionadas com habilidades de outros componentes 

EF05CI03/ES Identificar causas e efeitos sobre o equilíbrio ambiental, relacionados à cobertura vegetal, e selecionar argumentos que 

justifiquem sua importância para a manutenção do ciclo da água, a conservação dos solos, dos cursos de água e da qualidade do ar 
atmosférico, evidenciando a situação atual de sua região. 

 
EF05CI04/ES Reconhecer os tipos de recursos naturais e de corpos d'água presentes em seu ambiente, como rios, lagos e mares, e 

identificar os principais usos da água e de outros materiais nas atividades cotidianas para discutir e propor formas sustentáveis de 
utilização desses recursos, selecionando exemplos de práticas sustentáveis. 

 

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. 

 

EF05LP23 Comparar informações apresentadas em gráficos ou tabelas. 

 

Descritores PAEBES 

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

Sugestões de objetos de aprendizagem e videoaulas 

EscoLar – O site do programa EscoLar dispõe de atividades de apoio à aprendizagem para os professores: 

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

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 

https://sedu.es.gov.br/escolar
https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists
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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/ 

 

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

 

Portal do Professor - Este portal é um espaço para você professor acessar sugestões de planos de aula, baixar mídias de apoio, ter 
notícias sobre educação ou até mesmo compartilhar um plano de aula, participar de uma discussão ou fazer um curso.  

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/  

 

Centro de Mídias de Educação do Amazonas - Plataforma da SEDUC do Amazonas com aulas de diversos conteúdos de Ciências do 

Ensino Fundamental para estudantes e professores. https://centrodemidias.am.gov.br/cursos 

 

https://sedudigital.edu.es.gov.br/
http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/
https://centrodemidias.am.gov.br/cursos

