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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. 
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.  
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As orientações curriculares foram desenvolvidas para atender às necessidades dos estudantes, dando-lhes a oportunidade de alcançar uma 

aprendizagem significativa e de qualidade, a partir do alinhamento das habilidades (cognitivas e tecnológicas) e objetos de conhecimento 
no processo de elaboração do planejamento com foco nas expectativas de aprendizagem. 

 
 

 
Ótimo trabalho! 
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Ensino Fundamental – Anos Finais 

Educação Física – 6º Ano 

1º Trimestre 

Habilidades  Objetos de Conhecimento 

EF67EF01/ES Experimentar e fruir, na escola e fora dela, jogos eletrônicos diversos 
atrelados as práticas corporais e de diferentes gêneros, valorizando e respeitando os 

sentidos e significados atribuídos a eles por diferentes grupos sociais e etários. 
 
EF67EF02 Identificar as transformações nas características dos jogos eletrônicos em 

função dos avanços das tecnologias e nas respectivas exigências corporais colocadas 
por esses diferentes tipos de jogos. 

 
 
EF67EF03-06/ES Experimentar e fruir esportes de marca, precisão, invasão e 

técnico-combinatórios que façam parte do contexto social dos estudantes, valorizando 
o trabalho coletivo e o protagonismo, por meio de atividades lúdicas e criativas. 

 
EF67EF04 Praticar um ou mais esportes de marca, precisão, invasão e técnico-
combinatórios oferecidos pela escola, usando habilidades técnico-táticas básicas e 

respeitando regras. 
 

EF67EF05 Planejar e utilizar estratégias para solucionar os desafios técnicos e táticos, 
tanto nos esportes de marca, precisão, invasão e técnico-combinatórios como nas 
modalidades esportivas escolhidas para praticar de forma específica. 

 

Unidade Temática: Brincadeiras e Jogos 
 

 Jogos Eletrônicos: 
 
 História e evolução. 

 
 

 
 
Unidade Temática: Esportes 

 
 Esportes de Marca; 

 Esportes de Precisão; 
 Esportes de Invasão;  
 Esportes Técnico-Combinatórios: 

 
 Processos históricos;  

 Jogos pré-desportivos;  
 Táticas de jogo;  
 Fundamentos técnicos;  

 Regras. 
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Ensino Fundamental – Anos Finais 

Educação Física – 6º Ano 

1º Trimestre 

EF67EF06 Analisar as transformações na organização e na prática dos esportes em 

suas diferentes manifestações (profissional e comunitário/lazer). 
 

EF67EF07 Propor e produzir alternativas para experimentação dos esportes não 

disponíveis e/ou acessíveis na comunidade e das demais práticas corporais tematizadas 

na escola. 

  

Habilidades correlacionadas com Habilidades outros Componentes 

EF67EF01/ES Experimentar e fruir, na escola e fora dela, jogos eletrônicos diversos atrelados as práticas corporais e de diferentes 
gêneros, valorizando e respeitando os sentidos e significados atribuídos a eles por diferentes grupos sociais e etários. 
 

EF69AR03-06/ES Analisar situações nas quais as linguagens das artes visuais se integram às linguagens audiovisuais (cinema, 

animações, vídeos etc.), gráficas (capas de livros, ilustrações de textos diversos etc.), cenográficas, coreográficas, musicais etc., 

principalmente na produção da arte brasileira.  

 

EF67EF02 Identificar as transformações nas características dos jogos eletrônicos em função dos avanços das tecnologias e nas 
respectivas exigências corporais colocadas por esses diferentes tipos de jogos. 

 

EF06CI15/ES Reconhecer que o movimento de pessoas e objetos possuem diferentes explicações expressas ao longo da história, 
comparando-as com interpretações espontâneas, não científicas, e não raro, encontráveis ainda hoje.  
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Ensino Fundamental – Anos Finais 

Educação Física – 6º Ano 

1º Trimestre 

EF06MA33/ES  Planejar e coletar dados de pesquisa referente a práticas sociais escolhidas pelos alunos e fazer uso de planilhas 

eletrônicas para registro, representação e interpretação das informações, em tabelas, vários tipos de gráficos e textos. 

 

EF67EF07 Propor e produzir alternativas para experimentação dos esportes não disponíveis e/ou acessíveis na comunidade e das 

demais práticas corporais tematizadas na escola. 

 

EF69AR32-07/ES Analisar e explorar, em projetos temáticos, as relações processuais entre diversas linguagens artísticas, valorizando 

a produção de arte em espaços públicos. 

 

EF69LP35 Planejar textos de divulgação científica, a partir da elaboração de esquema que considere as pesquisas feitas anteriormente, 

de notas e sínteses de leituras ou de registros de experimentos ou de estudo de campo, produzir, revisar e editar textos voltados para 

a divulgação do conhecimento e de dados e resultados de pesquisas, tais como artigo de divulgação científica, artigo de opinião, 

reportagem científica, verbete de enciclopédia, verbete de enciclopédia digital colaborativa , infográfico, relatório, relato de experimento 

científico, relato (multimidiático) de campo, tendo em vista seus contextos de produção, que podem envolver a disponibilização de 

informações e conhecimentos em circulação em um formato mais acessível para um público específico ou a divulgação de conhecimentos 

advindos de pesquisas bibliográficas, experimentos científicos e estudos de campo realizados. 

 

EF06MA32  Interpretar e resolver situações que envolvam dados de pesquisas sobre contextos ambientais, sustentabilidade, trânsito, 

consumo responsável, entre outros, apresentadas pela mídia em tabelas e em diferentes tipos de gráficos e redigir textos escritos com 

o objetivo de sintetizar conclusões.  
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Ensino Fundamental – Anos Finais 

Educação Física – 6º Ano 

1º Trimestre 

 

EF69LP13 Engajar-se e contribuir com a busca de conclusões comuns relativas a problemas, temas ou questões polêmicas de interesse 

da turma e/ou de relevância social. 

 

EF67EF03-06/ES Experimentar e fruir esportes de marca, precisão, invasão e técnico-combinatórios que façam parte do contexto 
social dos estudantes, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo, por meio de atividades lúdicas e criativas. 

 

EF06CI16/ES Relacionar o estado de movimento de pessoas e objetos à ação de forças aplicadas, identificando as situações de 
equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico. 

  

Descritores PAEBES 

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

Sugestões de objetos de aprendizagem e videoaulas 

SEDU Digital: 
 

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

Disponível em:   
https://sedudigital.edu.es.gov.br/ 
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Ensino Fundamental – Anos Finais 

Educação Física – 6º Ano 

1º Trimestre 

 

Vamos Aprender: 
 

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

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

 
Canal da Sedu no Youtube: 

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

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

 
 
Currículo Interativo: 

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

de ensino e de aprendizagem. 
 
Disponível em:   
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Ensino Fundamental – Anos Finais 

Educação Física – 6º Ano 

1º Trimestre 

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

Educação Física – 7º Ano  

1º Trimestre 

Habilidades  Objetos de Conhecimento 

EF67EF01/ES Experimentar e fruir, na escola e fora dela, jogos eletrônicos diversos 
e de diferentes gêneros, valorizando e respeitando os sentidos e significados atribuídos 

a eles por diferentes grupos sociais e etários. 
 
EF67EF02 Identificar as transformações nas características dos jogos eletrônicos em 

função dos avanços das tecnologias e nas respectivas exigências corporais colocadas 
por esses diferentes tipos de jogos. 

 
 
EF67EF03-07/ES Experimentar e fruir esportes de marca, precisão, invasão e 

técnico-combinatórios, por meio de modalidades menos familiares aos estudantes, 
valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo. 

 
EF67EF04 Praticar um ou mais esportes de marca, precisão, invasão e técnico-
combinatórios oferecidos pela escola, usando habilidades técnico-táticas básicas e 

respeitando regras. 
 

EF67EF05 Planejar e utilizar estratégias para solucionar os desafios técnicos e táticos, 
tanto nos esportes de marca, precisão, invasão e técnico-combinatórios como nas 
modalidades esportivas escolhidas para praticar de forma específica. 

 

Unidades Temáticas: Brincadeiras e Jogos  
 

 Jogos Eletrônicos 
 
 História, tipos e evolução; 

 Vivências lúdicas e reflexões críticas. 
 

 
 
Unidades Temáticas: Esportes 

 
 Esportes de Marca; 

 Esportes de Precisão;  
 Esportes de Invasão;  
 Esportes Técnico-combinatórios:  

 
 Processos históricos;  

 Táticas de jogo;  
 Fundamentos técnicos;  
 Regras.  

 Jogos pré-desportivos. 
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Ensino Fundamental – Anos Finais  

Educação Física – 7º Ano  

1º Trimestre 

EF67EF06 Analisar as transformações na organização e na prática dos esportes em 

suas diferentes manifestações (profissional e comunitário/lazer). 
 

EF67EF07 Propor e produzir alternativas para experimentação dos esportes não 

disponíveis e/ou acessíveis na comunidade e das demais práticas corporais tematizadas 

na escola. 

 

Habilidades correlacionadas com Habilidades de outros Componentes 

EF67EF01/ES Experimentar e fruir, na escola e fora dela, jogos eletrônicos diversos e de diferentes gêneros, valorizando e respeitando 
os sentidos e significados atribuídos a eles por diferentes grupos sociais e etários. 
 

EF69AR03-07/ES Analisar situações nas quais as linguagens das artes visuais se integram às linguagens audiovisuais (cinema, 

animações, vídeos etc.), gráficas (capas de livros, ilustrações de textos diversos etc.), cenográficas, coreográficas, musicais etc., 

principalmente em espaços públicos. 

  

EF69LP13 Engajar-se e contribuir com a busca de conclusões comuns relativas a problemas, temas ou questões polêmicas de interesse 

da turma e/ou de relevância social. 

 
EF67EF02 Identificar as transformações nas características dos jogos eletrônicos em função dos avanços das tecnologias e nas 

respectivas exigências corporais colocadas por esses diferentes tipos de jogos. 
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Ensino Fundamental – Anos Finais  

Educação Física – 7º Ano  

1º Trimestre 

EF69AR02-07/ES Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os no tempo e no espaço, comparando obras de 

artes de diferentes espaços públicos (nacionais e internacionais) com obras realizadas em espaços naturais em diversos lugares. 

 

EF06CI15/ES Reconhecer que o movimento de pessoas e objetos possuem diferentes explicações expressas ao longo da história, 
comparando-as com interpretações espontâneas, não científicas, e não raro, encontráveis ainda hoje.  

 

EF06MA32  Interpretar e resolver situações que envolvam dados de pesquisas sobre contextos ambientais, sustentabilidade, trânsito, 

consumo responsável, entre outros, apresentadas pela mídia em tabelas e em diferentes tipos de gráficos e redigir textos escritos com 

o objetivo de sintetizar conclusões.  

 

EF06MA33/ES  Planejar e coletar dados de pesquisa referente a práticas sociais escolhidas pelos alunos e fazer uso de planilhas 

eletrônicas para registro, representação e interpretação das informações, em tabelas, vários tipos de gráficos e textos. 

 

EF69LP35 Planejar textos de divulgação científica, a partir da elaboração de esquema que considere as pesquisas feitas anteriormente, 

de notas e sínteses de leituras ou de registros de experimentos ou de estudo de campo, produzir, revisar e editar textos voltados para 

a divulgação do conhecimento e de dados e resultados de pesquisas, tais como artigo de divulgação científica, artigo de opinião, 

reportagem científica, verbete de enciclopédia, verbete de enciclopédia digital colaborativa , infográfico, relatório, relato de experimento 

científico, relato (multimidiático) de campo, tendo em vista seus contextos de produção, que podem envolver a disponibilização de 

informações e conhecimentos em circulação em um formato mais acessível para um público específico ou a divulgação de conhecimentos 

advindos de pesquisas bibliográficas, experimentos científicos e estudos de campo realizados. 
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Ensino Fundamental – Anos Finais  

Educação Física – 7º Ano  

1º Trimestre 

 

EF67EF03-06/ES Experimentar e fruir esportes de marca, precisão, invasão e técnico-combinatórios que façam parte do contexto 

social dos estudantes, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo, por meio de atividades lúdicas e criativas. 

 
EF06CI16/ES Relacionar o estado de movimento de pessoas e objetos à ação de forças aplicadas, identificando as situações de 

equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico. 
 

EF67EF07 Propor e produzir alternativas para experimentação dos esportes não disponíveis e/ou acessíveis na comunidade e das 

demais práticas corporais tematizadas na escola. 

 

EF69AR32-07/ES Analisar e explorar, em projetos temáticos, as relações processuais entre diversas linguagens artísticas, valorizando 

a produção de arte em espaços públicos. 

 

Descritores PAEBES 

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

Sugestões de objetos de aprendizagem e videoaulas 

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

 
Vamos Aprender: 
 

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

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

 
Canal da Sedu no Youtube: 

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

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

 
 
Currículo Interativo: 

  

mailto:curriculo@sedu.es.gov.br
https://sedudigital.edu.es.gov.br/
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O Currículo Interativo é uma plataforma de busca que reúne objetos e recursos digitais para apoiar professores e alunos em processos 

de ensino e de aprendizagem. 
 

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

 

  

 

 

 

 

 

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


 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

 

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

curriculo@sedu.es.gov.br   

                                                                                                                                                           (27) 3636-7838 / 7842 

Ensino Fundamental – Anos Finais 

Educação Física – 8º Ano 

1º Trimestre 

Habilidades  Objetos de Conhecimento 

EF89EF01/ES Experimentar diferentes papéis (jogador, árbitro e técnico) e fruir os 
esportes de rede/parede, campo e taco, invasão e combate, valorizando o trabalho 

coletivo e o protagonismo. A experimentação de diferentes papéis nos esportes 
possibilita explorar situações de aprendizagem nas quais os estudantes exercitem o 
senso de justiça, o diálogo e a alteridade. 

 
EF89EF02 Praticar um ou mais esportes de rede/parede, campo e taco, invasão e 

combate oferecidos pela escola, usando habilidades técnico-táticas básicas. 
 
EF89EF03 Formular e utilizar estratégias para solucionar os desafios técnicos e táticos, 

tanto nos esportes de campo e taco, rede/parede, invasão e combate como nas 
modalidades esportivas escolhidas para praticar de forma específica. 

 
EF89EF04 Identificar os elementos técnicos ou técnico-táticos individuais, 
combinações táticas, sistemas de jogo e regras das modalidades esportivas praticadas, 

bem como diferenciar as modalidades esportivas com base nos critérios da lógica 
interna das categorias de esporte: rede/parede, campo e taco, invasão e combate. 
 
 

EF89EF16 Experimentar e fruir a execução dos movimentos pertencentes às lutas do 

mundo, adotando procedimentos de segurança e respeitando o oponente. 
 

Unidade Temática: Esportes 
 

 Esportes de rede/parede 
 Esportes de campo e taco 
 Esportes de invasão  

 Esportes de combate 
 

 História;  
 Sistemas táticos;  
 Fundamentos técnicos;  

 Regras; 
 Jogos pré-desportivos. 

  
 
 

 
 

 
 
Unidade Temática: Lutas 

 
  Lutas do mundo  
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Educação Física – 8º Ano 

1º Trimestre 

EF89EF17 Planejar e utilizar estratégias básicas das lutas experimentadas, 

reconhecendo as suas características técnico-táticas. 
 

EF89EF18 Discutir as transformações históricas, o processo de esportivização e a 

midiatização de uma ou mais lutas, valorizando e respeitando as culturas de origem. 

 

 

 Processos históricos;  
 Gestos básicos; 

 Valores ideológicos. 

Habilidades correlacionadas com Habilidades de outros Componentes 

EF89EF18 Discutir as transformações históricas, o processo de esportivização e a midiatização de uma ou mais lutas, valorizando e 
respeitando as culturas de origem. 
  

EF69LP13 Engajar-se e contribuir com a busca de conclusões comuns relativas a problemas, temas ou questões polêmicas de interesse 
da turma e/ou de relevância social. 

 
EF69LP30 Comparar, com a ajuda do professor, conteúdos, dados e informações de diferentes fontes, levando em conta seus contextos 
de produção e referências, identificando coincidências, complementaridades e contradições, de forma a poder identificar 

erros/imprecisões conceituais, compreender e posicionar-se criticamente sobre os conteúdos e informações em questão. 
 

EF69LP32 Selecionar informações e dados relevantes de fontes diversas (impressas, digitais, orais etc.), avaliando a qualidade e a 
utilidade dessas fontes, e organizar, esquematicamente, com ajuda do professor, as informações necessárias (sem excedê-las) com ou 
sem apoio de ferramentas digitais, em quadros, tabelas ou gráficos. 

 

EF08ER01  Discutir como as crenças e convicções podem influenciar escolhas e atitudes pessoais e coletivas.  
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1º Trimestre 

 

Descritores PAEBES 

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

Sugestões de objetos de aprendizagem e videoaulas 

SEDU Digital: 
 
Esse ambiente possui salas virtuais para envio de conteúdos digitais e atividades para alunos (Google Sala de Aula), distribuição de 

tarefas, elaboração de questionários de verificação de aprendizagem, comunicação em tempo real usando o Meet, dentre outras 
ferramentas disponíveis.  
 

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

 
Vamos Aprender: 

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

Disponível em:   
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/vamosaprender/ 
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Canal da Sedu no Youtube: 

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

 
Disponível em:   

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

Currículo Interativo: 
  

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

Disponível em:   
http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/ 
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Educação Física – 9º Ano 

1º Trimestre 

Habilidades  Objetos de Conhecimento 

EF89EF01/ES Experimentar diferentes papéis (jogador, árbitro e técnico) e fruir os 
esportes de rede/parede, campo e taco, invasão e combate, valorizando o trabalho 

coletivo e o protagonismo. A experimentação de diferentes papéis nos esportes 
possibilita explorar situações de aprendizagem nas quais os estudantes exercitem o 
senso de justiça, o diálogo e a alteridade. 

 
EF89EF02 Praticar um ou mais esportes de rede/parede, campo e taco, invasão e 

combate oferecidos pela escola, usando habilidades técnico-táticas básicas. 
 
EF89EF03 Formular e utilizar estratégias para solucionar os desafios técnicos e táticos, 

tanto nos esportes de campo e taco, rede/parede, invasão e combate como nas 
modalidades esportivas escolhidas para praticar de forma específica. 

 
EF89EF04 Identificar os elementos técnicos ou técnico-táticos individuais, 
combinações táticas, sistemas de jogo e regras das modalidades esportivas praticadas, 

bem como diferenciar as modalidades esportivas com base nos critérios da lógica 
interna das categorias de esporte: rede/parede, campo e taco, invasão e combate. 

 
 
EF89EF16 Experimentar e fruir a execução dos movimentos pertencentes às lutas do 

mundo, adotando procedimentos de segurança e respeitando o oponente. 
 

Unidade Temática: Esportes 
 

 Esportes de rede/parede; 
 Esportes de campo e taco; 
 Esportes de invasão; 

 Esportes de combate; 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Unidade Temática: Lutas 

 
 Lutas do mundo 
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Educação Física – 9º Ano 

1º Trimestre 

EF89EF17 Planejar e utilizar estratégias básicas das lutas experimentadas, 

reconhecendo as suas características técnico-táticas. 
 

EF89EF18 Discutir as transformações históricas, o processo de esportivização e a 

midiatização de uma ou mais lutas, valorizando e respeitando as culturas de origem. 

 

 

 Processos históricos; 
 Gestos básicos;  

 Valores ideológicos;  
 Jogos de oposição. 

 

Habilidades correlacionadas com Habilidades de outros Componentes 

EF89EF18 Discutir as transformações históricas, o processo de esportivização e a midiatização de uma ou mais lutas, valorizando e 
respeitando as culturas de origem. 
  

EF69LP13 Engajar-se e contribuir com a busca de conclusões comuns relativas a problemas, temas ou questões polêmicas de interesse 
da turma e/ou de relevância social. 

 
EF69LP30 Comparar, com a ajuda do professor, conteúdos, dados e informações de diferentes fontes, levando em conta seus contextos 
de produção e referências, identificando coincidências, complementaridades e contradições, de forma a poder identificar 

erros/imprecisões conceituais, compreender e posicionar-se criticamente sobre os conteúdos e informações em questão. 
 

EF69LP32 Selecionar informações e dados relevantes de fontes diversas (impressas, digitais, orais etc.), avaliando a qualidade e a 
utilidade dessas fontes, e organizar, esquematicamente, com ajuda do professor, as informações necessárias (sem excedê-las) com ou 
sem apoio de ferramentas digitais, em quadros, tabelas ou gráficos. 

  

EF09ER01  Analisar princípios e orientações para o cuidado da vida e nas diversas tradições religiosas, filosofias de vida e na ciência. 
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Ensino Fundamental – Anos Finais 

Educação Física – 9º Ano 

1º Trimestre 

 

Descritores PAEBES 

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

Sugestões de objetos de aprendizagem e videoaulas 

SEDU Digital: 
 
Esse ambiente possui salas virtuais para envio de conteúdos digitais e atividades para alunos (Google Sala de Aula), distribuição de 

tarefas, elaboração de questionários de verificação de aprendizagem, comunicação em tempo real usando o Meet, dentre outras 
ferramentas disponíveis.  
 

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

 
Vamos Aprender: 

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

Disponível em:   
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/vamosaprender/ 
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Ensino Fundamental – Anos Finais 

Educação Física – 9º Ano 

1º Trimestre 

Canal da Sedu no Youtube: 

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

 
Disponível em:   

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

Currículo Interativo: 
  

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

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