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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 
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que permitem ao professor refletir sobre a sua prática educativa. Serve ainda como um ponto de referência para o desenvolvimento das 

habilidades esperadas ao fim de cada etapa da Educação Básica.  
As orientações curriculares foram desenvolvidas para atender às necessidades dos estudantes, dando-lhes a oportunidade de alcançar uma 

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

 

Ótimo trabalho! 
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Educação Física – 1º Ano 

1º Trimestre 

Habilidades  Objetos de Conhecimento 

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. 
 
 

 
 

EF12EF07 Experimentar, fruir e identificar diferentes elementos básicos da ginástica 
(equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, com e sem materiais) e da ginástica 
geral, de forma individual e em pequenos grupos, adotando procedimentos de 

segurança. A aquisição da técnica deve ser desenvolvida gradativamente, respeitando 
características individuais dos estudantes e priorizando atividades lúdicas e criativas. 

 

Unidade Temática: Brincadeiras e Jogos 
 

 Brincadeiras e Jogos da Cultura 
Popular presentes no contexto 

comunitário e regional: 
 
 Atividade faz de conta; 

 Jogos simbólicos;  
 Jogos de regras; 

 Jogos de raciocínio;  
 Cantigas de roda;  
 Pantomima. 

 
 

Unidade Temática: Ginásticas 
 

 Ginástica Geral:  

 
• Habilidades básicas: locomotoras, 

manipulativas e de estabilidade; 
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Educação Física – 1º Ano 

1º Trimestre 

EF12EF08-01/ES Planejar e utilizar estratégias para a execução de diferentes 

elementos básicos da ginástica e da ginástica geral, considerando a utilização de 
habilidades motoras mais simples. 

• Esquema corporal: lateralidade, relação 

espacial, coordenação motora, equilíbrio etc.;  
• Conscientização corporal. 

 

Habilidades correlacionadas com Habilidades de outros Componentes  

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. 
 

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. 
 
EF01HI02/ES  Identificar a relação entre as suas histórias e as histórias de sua família e de sua comunidade, (re)conhecendo - se 

como parte de um grupo social com suas especificidades e circunstâncias diversas. 
 

EF01GE02/ES  Identificar semelhanças e diferenças entre jogos e brincadeiras de diferentes épocas e lugares explicitando o diferencial 
entre as brincadeiras dos pais e dos avós em relação às brincadeiras no contexto do desenvolvimento tecnológico. 
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Educação Física – 1º Ano 

1º Trimestre 

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. 
 

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. 
 

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. 

  
EF15LP01  Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social dos quais participa cotidianamente (a casa, a 
rua, a comunidade, a escola) e nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem 

os produziu e a quem se destinam. 
 

 
  
EF01GE03/ES  Identificar e relatar semelhanças e diferenças de usos do espaço público (praças, parques) para o lazer e diferentes 

manifestações percebendo que os espaços coletivos podem ser utilizados de formas alternativas: lazer, reuniões, manifestações 
diversas, aulas, entre outros. 

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

mailto:curriculo@sedu.es.gov.br


 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

 

 *As Habilidades Estruturantes estão destacadas nas tabelas. 

                                                                                                                             Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

                                                                                                                                                                                                                               curriculo@sedu.es.gov.br  

                                                                                                                                                                (27) 3636-7838 / 7842 
 

 

Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Educação Física – 1º 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 Iniciais 

Educação Física – 1º 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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Ensino Fundamental – Anos Iniciais  

Educação Física – 2º Ano 

1º Trimestre 

Habilidades  Objetos de Conhecimento 

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. 
 

 
 

 
 
 

EF12EF07-02/ES Experimentar, fruir e identificar diferentes elementos básicos da 
ginástica (equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, com e sem materiais) e da 

ginástica geral, de forma individual e em pequenos grupos, adotando procedimentos 

Unidade Temática: Brincadeiras e Jogos 

 
 Brincadeiras e Jogos da Cultura 

Popular presentes no contexto 
comunitário e regional: 

 

 Jogos de Regra;  
 Jogos de Construção;  

 Jogos Populares;  
 Jogos Cooperativos; 
 Jogos de Raciocínio; 

 Cantigas de Roda;  
 Pantomima;  

 Confecção de brinquedos. 
  
 

Unidade Temática: Ginásticas 
 

 Ginástica Geral: 
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais  

Educação Física – 2º Ano 

1º Trimestre 

de segurança. A aquisição da técnica deve ser desenvolvida gradativamente 

considerando a demanda de habilidades motoras mais complexas, respeitando 
características individuais dos estudantes e priorizando atividades lúdicas e criativas. 

 
EF12EF08-02/ES Planejar e utilizar estratégias para a execução de diferentes 
elementos básicos da ginástica e da ginástica geral, considerando a experimentação 

de movimentos que exijam habilidades motoras mais complexas, de acordo com as 
características individuais dos estudantes por meio de atividades lúdicas e criativas. 

 

 Habilidades básicas: locomotoras, 
manipulativas e de estabilidade;  

 Esquema corporal: lateralidade, relação 
espacial, coordenação motora, equilíbrio 
etc.; 

 Conscientização corporal;  
 Ginástica e processos históricos;  

 Principais passos e pequenas coreografias. 
 Propriocepção;  
 Imagem corporal; 

 Capacidades Físicas: resistência, força, 
agilidade, flexibilidade, coordenação e 

equilíbrio. 
 

Habilidades correlacionadas com Habilidades de outros Componentes  

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. 
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais  

Educação Física – 2º Ano 

1º Trimestre 

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 comunidade, revisitando a produção artística local para se inspirar e construir soluções estéticas a partir dessas 

temáticas. 
 

EF15AR17-02/ES Experimentar improvisações, composições e sonorização de histórias presentes no imaginário popular, entre outros, 
utilizando vozes, sons corporais e/ou instrumentos musicais convencionais ou não convencionais, de modo individual, coletivo e 
colaborativo.  

 
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. 
 
EF02HI03/ES  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. 

 
EF02ER04/ES  Identificar os símbolos presentes nos variados espaços de convivência (família, comunidade escolar, cidade e estado). 
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais  

Educação Física – 2º Ano 

1º Trimestre 

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. 
 

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. 
 
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). 

 
EF15LP01  Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social dos quais participa cotidianamente (a casa, a 
rua, a comunidade, a escola) e nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem 

os produziu e a quem se destinam. 
 

EF02ER03  Identificar as diferentes formas de registro das memórias pessoais, familiares e escolares (fotos, músicas, narrativas, 
álbuns). 
 

mailto:curriculo@sedu.es.gov.br


 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

 

 *As Habilidades Estruturantes estão destacadas nas tabelas. 

                                                                                                                             Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

                                                                                                                                                                                                                               curriculo@sedu.es.gov.br  

                                                                                                                                                                (27) 3636-7838 / 7842 
 

 

Ensino Fundamental – Anos Iniciais  

Educação Física – 2º 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 Iniciais  

Educação Física – 2º 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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Ensino Fundamental – Anos Iniciais  

Educação Física – 3º Ano 

1º Trimestre 

Habilidades  Objetos de Conhecimento 

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. 
 

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. 
 

Unidade Temática: Brincadeiras e Jogos 
 

 Brincadeiras e Jogos Populares do 
Brasil e do Mundo: 

 
 Jogos de construção; 
 Jogos cooperativos; 

 Jogos populares; 
 Jogos de raciocínio. 
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais  

Educação Física – 3º Ano 

1º Trimestre 

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. 
 
 

EF35EF05-03/ES Experimentar e fruir diversos tipos de esportes de campo e taco, 
rede/parede e invasão, identificando seus elementos comuns e criando estratégias 

individuais e coletivas básicas para sua execução, prezando pelo trabalho coletivo e 
pelo protagonismo. Com ênfase na participação e não no resultado. 
 

 

 
 

 
 
 

Unidade Temática: Esportes 
 

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

  Esportes de invasão: 
 

 Jogos com regras (compreensão, discussão 
e construção); 

 Jogos Pré-desportivos. 
 

Habilidades correlacionadas com Habilidades de outros Componentes 

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. 
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais  

Educação Física – 3º Ano 

1º Trimestre 

 

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. 
 
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. 

 
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. 

 
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. 
 

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. 
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais  

Educação Física – 3º Ano 

1º Trimestre 

EF15AR14-03/ES Perceber e explorar os elementos constitutivos da música (altura, intensidade, timbre, melodia, ritmo etc.), por 

meio de jogos, brincadeiras, canções e práticas diversas de composição/criação, valendo-se de elementos e formas presentes na música 
popular brasileira, execução e apreciação musical. 

  

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. 

 

EF03HI04  Identificar os patrimônios históricos e culturais de sua cidade ou região e discutir as razões culturais, sociais e políticas 
para que assim sejam considerados e conservados, relacionando a cidade e suas atividades culturais, percebendo as potencialidades 

econômicas, sociais e conjunturas políticas de sua região. 
 

EF03GE01/ES  Identificar e comparar aspectos culturais dos grupos sociais de seus lugares de vivência, seja na cidade, seja no campo, 
investigando também, quais as contribuições culturais, sociais ou econômicas desses grupos para o local e para o estado do Espírito 
Santo. 

 
EF03GE02/ES  Identificar, em seus lugares de vivência, marcas de contribuição cultural e econômica de grupos de diferentes origens 

analisando também a contribuição destes para o Espírito Santo. 
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais  

Educação Física – 3º Ano 

1º Trimestre 

EF03GE03  Reconhecer os diferentes modos de vida de povos e comunidades tradicionais em distintos lugares. 

 
EF03ER03/ES  Identificar e respeitar práticas celebrativas (cerimônias, orações, festividades, peregrinações, entre outras, na família, 

comunidade escolar, cidade, estado e Brasil) de diferentes tradições religiosas. 
 

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. 
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais  

Educação Física – 3º Ano 

1º Trimestre 

 

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

 
 
Canal da Sedu no Youtube: 

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

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

 
 

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

de ensino e de aprendizagem. 
 

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

Educação Física – 4º Ano 

1º Trimestre 

Habilidades  Objetos de Conhecimento 

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. 
 

Unidade Temática: Brincadeiras e Jogos 

 
 Brincadeiras e Jogos de matriz 

indígena, africana, europeia, entre 
outras: 

 

 História dos jogos e brincadeiras populares 
e folclóricos;  

 Jogos de construção;  
 Jogos cooperativos;  
 Jogos populares;  

 Jogos de raciocínio;  
 Produção de brinquedos. 
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Educação Física – 4º Ano 

1º Trimestre 

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. 
 
 

EF35EF05-04/ES Experimentar e fruir diversos tipos de esportes de campo e taco, 
rede/parede e invasão, identificando seus elementos comuns e criando estratégias 

individuais e coletivas básicas para sua execução, prezando pelo trabalho coletivo e 
pelo protagonismo, por meio de atividades lúdicas e criativas. A experimentação dos 
esportes evidenciam as capacidades físicas, como a força muscular, a flexibilidade, o 

equilíbrio e a coordenação motora, e permitem discussões sobre a importância do seu 
desenvolvimento tanto para a aptidão física relacionada ao desempenho esportivo 

como para a saúde e qualidade de vida. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 

Unidade Temática: Esportes 
 

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

 
 Jogos com regras (compreensão, discussão 

e construção);  
 Jogos pré-desportivos. 
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Educação Física – 4º Ano 

1º Trimestre 

Habilidades correlacionadas com Habilidades de outros Componentes 

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. 
 
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. 
 
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. 

 
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. 
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Educação Física – 4º Ano 

1º Trimestre 

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. 

 

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. 
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Educação Física – 4º Ano 

1º Trimestre 

Disponível em:   

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

 
Canal da Sedu no Youtube: 
 

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

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

 
Currículo Interativo: 

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

 
Disponível em:   

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

EF35EF01-05/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. 
 

EF35EF02-05/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. 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, a partir 

da discussão sobre as diferenças de forças buscando soluções para que todos 
participem com equidade. 
 

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. 

Unidade Temática: Brincadeiras e Jogos 
 

 Brincadeiras e jogos populares do 

Brasil e do Mundo;  
 Brincadeiras e jogos de matriz indígena 

e africana: 

 
 Jogos cooperativos;  

 Jogos populares;  
 Jogos de tabuleiro; 
 Jogos de raciocínio;  

 Jogos pré-desportivos. 
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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. 
 

 
EF35EF05-05/ES Experimentar e fruir diversos tipos de esportes de campo e taco, 

rede/parede e invasão, identificando seus elementos comuns e criando estratégias 
individuais e coletivas básicas para sua execução, prezando pelo trabalho coletivo e 
pelo protagonismo. O aprofundamento da complexidade pode se dar com a proposição 

da prática de esportes que não sejam conhecidos pelos estudantes.  

 

 
 

 
 
 

Unidade Temática: Esportes 
 Esportes de Campo e Taco Esportes de 

Rede/parede Esportes de Invasão: 
 
 Jogos com regras (compreensão, discussão 

e construção);  
 Jogos pré-desportivos. 

 

Habilidades correlacionadas com Habilidades de outros Componentes 

EF35EF01-05/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. 

  
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. 
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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. 
 
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. 
 

EF15AR06-05/ES Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas, ampliando a percepção da pluralidade de significados atribuíveis às 
manifestações artísticas. 

 
EF15LP01  Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social dos quais participa cotidianamente (a casa, a 
rua, a comunidade, a escola) e nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem 

os produziu e a quem se destinam. 
  

EF05HI03/ES  Analisar o papel das culturas e das religiões na composição identitária dos povos antigos, identificando que quase todos 
os povos da Antiguidade desenvolvem religiões politeístas e que nas diversas sociedades do mundo antigo suas divindades estão 
relacionadas à natureza e agricultura, podendo ter diferentes nomes, funções ou grau de importância. As mudanças nos panteões de 
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deuses refletem movimentos internos dos povos antigos, deslocamentos migratórios, conquistas e miscigenações. A identidade cultural 

de um povo pode ser caracterizada por vários aspectos, os mais percebidos são a língua, a escrita e a religião, elementos culturais que 
diferenciam as sociedades. 

 

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. 

  

EF05ER01  Identificar e respeitar acontecimentos sagrados de diferentes culturas e tradições religiosas como recurso para preservar 

a memória.  
 

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

 
 

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

 
Disponível em:   

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

Canal da Sedu no Youtube: 
 

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

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

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

de ensino e de aprendizagem. 
 

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