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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. 
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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.  

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 Médio 

Educação Física – 1ª Série 

2º Trimestre 

Habilidades  Objetos de Conhecimento 

CAMPO DA VIDA PESSOAL 

 

EM13LGG501 Selecionar e utilizar movimentos corporais de forma consciente e 

intencional para interagir socialmente em práticas corporais, de modo a estabelecer 

relações construtivas, empáticas, éticas e estéticas de respeito às diferenças. 
 

EM13LGG503-EFa/ES Vivenciar práticas corporais variadas e significá-las em seu 

projeto de vida, como forma de autoconhecimento, autocuidado com o corpo e com a 
saúde, socialização e entretenimento. 

 

EM13LGG601-EFa/ES Apropriar-se do patrimônio artístico de diferentes tempos e 

lugares, compreendendo a sua diversidade dentro da prática das danças, bem como 
os processos de legitimação das manifestações dessas práticas na sociedade, 

desenvolvendo visão estética, crítica e histórica. 

 
EM13LGG602-EFa/ES Fruir e apreciar esteticamente diversas manifestações 

artísticas e culturais, das locais às mundiais, envolvendo o estudo das danças, assim 

como delas participar, de modo a aguçar continuamente a sensibilidade, a imaginação 
e a criatividade. 

 

 

 
 Patrimônio Cultural e Manifestações 

Culturais. 

 

 Linguagens, seus Diálogos e Práticas 
Culturais. 
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Ensino Médio 

Educação Física – 1ª Série 

2º Trimestre 

 

CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA 
 

EM13LGG204-EFb/ES Dialogar e produzir entendimento mútuo, nas diversas 

práticas corporais com vistas ao interesse comum e o desenvolvimento da empatia, 
solidariedade, entre outros elementos da matriz de saberes, pautado em princípios e 

valores de equidade assentados na democracia e nos Direitos Humanos. 

 

EM13LGG301-EFa/ES Participar de processos de produção individual e colaborativa 
nas diferentes práticas corporais, levando em conta suas formas e seus funcionamentos 

para produzir sentidos em diferentes contextos (saúde, bem-estar, estilo de vida, entre 

outros). 
 

EM13LGG302-EFa/ES Posicionar-se criticamente a partir de estudo coletivo sobre as 

diversas visões de mundo presentes nas diferentes práticas corporais, levando em 
conta seus contextos de produção e de circulação de discursos discriminatórios. 

 

EM13LGG501 Selecionar e utilizar movimentos corporais de forma consciente e 

intencional para interagir socialmente em práticas corporais, de modo a estabelecer 
relações construtivas, empáticas, éticas e estéticas de respeito às diferenças. 

 

 

 
 

 Conhecimento Científico e Popular nas 

Práticas de Pesquisa Acadêmica. 
 

 Práticas de Linguagens. 
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Ensino Médio 

Educação Física – 1ª Série 

2º Trimestre 

 

CAMPO JORNALÍSTICO-MIDIÁTICO 

 

EM13LGG204-EFc/ES Dialogar e produzir conteúdo de mídia digital, nas diversas 
linguagens (artísticas, corporais e verbais), a partir da vivência nas práticas corporais, 

com vistas à promoção do entendimento mútuo, interesse comum pautado em 

princípios e valores de equidade assentados na democracia e nos Direitos Humanos. 

 
EM13LGG301-EFb/ES Participar de processos de produção individual e colaborativa 

de conteúdo de mídia digital, em diferentes linguagens corporais, levando em conta 

sua experiência nas práticas corporais nas diferentes formas e funcionamentos, para 
produzir sentidos em diferentes contextos. 

 

EM13LGG302-EFb/ES Vivenciar e posicionar-se criticamente diante de diversas 
visões de mundo presentes nas diferentes modalidades de Lutas, levando em conta 

seus contextos de produção e de circulação de discursos discriminatórios. 

 

EM13LGG303-EFb/ES Debater questões polêmicas de relevância social, analisando 
diferentes argumentos e opiniões acerca das diversas práticas corporais, para formular, 

negociar e sustentar posições, frente à análise de perspectivas distintas na área da 

Saúde. 

 

 Uso da Informação e Processos de 
Recuperação da Informação. 

 

 Uso de Recursos Midiáticos e 
Multissemióticos para a Construção de 

Sentidos. 

 

 Uso das Tecnologias de Comunicação e 
Informação nos Processos de Criação, 

Produção e Difusão Cultural. 
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Ensino Médio 

Educação Física – 1ª Série 

2º Trimestre 

 

EM13LGG502 Analisar criticamente preconceitos, estereótipos e relações de poder 
presentes nas práticas corporais, adotando posicionamento contrário a qualquer 

manifestação de injustiça e desrespeito a direitos humanos e valores democráticos. 

 
EM13LGG503-EFb/ES Vivenciar práticas corporais e significá-las em seu projeto de 

vida, como forma de autoconhecimento, autocuidado com o corpo e com a saúde, 

socialização e entretenimento a partir da construção de uma consciência crítica das 

informações veiculadas nas mídias. 

 

 

CAMPO DE ATUAÇÃO NA VIDA PÚBLICA 

 

EM13LGG202-EFa/ES Analisar interesses, relações de poder e perspectivas de 

mundo nos discursos das diversas práticas corporais, compreendendo criticamente o 

modo como circulam, constituem-se e (re)produzem significação e ideologias. 
 

EM13LGG203-EF/ES Analisar os processos de disputa por legitimidade nas práticas 

corporais e em suas produções (artísticas, corporais e verbais). 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 Práticas Sociais de Linguagem na 
Recepção ou na Produção de Discursos. 

 

 As Tecnologias Digitais da Informação e 

da Comunicação (TDIC). 
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Ensino Médio 

Educação Física – 1ª Série 

2º Trimestre 

EM13LGG204-EFb/ES Dialogar e produzir entendimento mútuo, nas diversas 

práticas corporais com vistas ao interesse comum e o desenvolvimento da empatia, 
solidariedade, entre outros elementos da matriz de saberes, pautado em princípios e 

valores de equidade assentados na democracia e nos Direitos Humanos. 

  

 

CAMPO ARTÍSTICO 

 

EM13LGG301-EFa/ES Participar de processos de produção individual e colaborativa 
nas Danças (Folclóricas, Populares, de Salão etc.) em diferentes linguagens (artísticas 

e corporais), levando em conta suas formas e seus funcionamentos, para produzir 

sentidos em diferentes contextos. 
 

EM13LGG302-EFa/ES Vivenciar e posicionar-se criticamente diante de diversas 

visões de mundo presentes nas Danças (Folclóricas, Populares, de Salão etc.), levando 

em conta seus contextos de produção e de circulação. 

 

EM13LGG303-EFa/ES Debater questões polêmicas de relevância social, relativas a 
práticas nas Danças (Folclóricas, Populares, de Salão etc.), analisando diferentes 

argumentos e opiniões, para formular, negociar e sustentar posições, frente à análise 

de perspectivas distintas, por vezes divergentes. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 Contextos e Práticas. 

 

 Elementos da Linguagem. 
 

 Processos de Criação. 
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Ensino Médio 

Educação Física – 1ª Série 

2º Trimestre 

 

EM13LGG502-EFa/ES Analisar criticamente preconceitos, estereótipos e relações de 

poder presentes nas práticas corporais das Danças (Folclóricas, Populares, de Salão 
etc.), adotando posicionamento contrário a qualquer manifestação de injustiça e 

desrespeito a direitos humanos e valores democráticos. 

 

EM13LGG503-EFc/ES Vivenciar práticas corporais com base em critérios estéticos e 
no exercício da sensibilidade e significá-las em seu projeto de vida, como forma de 

autoconhecimento, autocuidado com o corpo e com a saúde, socialização e 

entretenimento. 
 

EM13LGG601 Apropriar-se do patrimônio artístico e da cultura corporal de movimento 

de diferentes tempos e lugares, compreendendo a sua diversidade, bem como os 
processos de disputa por legitimidade. 
 

EM13LGG602 Fruir e apreciar esteticamente diversas manifestações artísticas e 

culturais, das locais às mundiais, assim como delas participar, de modo a aguçar 
continuamente a sensibilidade, a imaginação e a criatividade. 

 

Habilidades correlacionadas com Habilidades de outros Componentes 

CAMPO DA VIDA PESSOAL 
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Ensino Médio 

Educação Física – 1ª Série 

2º Trimestre 

 

EM13LP21 Produzir, de forma colaborativa, e socializar playlists comentadas de preferências culturais e de entretenimento, revistas 
culturais, fanzines, e-zines ou publicações afins que divulguem, comentem e avaliem músicas, games, séries, filmes, quadrinhos, livros, 

peças, exposições, espetáculos de dança etc., de forma a compartilhar gostos, identificar afinidades, fomentar comunidades etc. 

 
EM13LGG101ARTa/ES Compreender e analisar processos de produção e circulação de discursos das artes visuais, do audiovisual, da 

dança, do teatro, das artes circenses e da música, para fazer escolhas fundamentadas em função de interesses pessoais e coletivos, 

contribuindo para a construção de identidades e de projetos de vida. 

 
EM13LGG103ARTa/ES Analisar o funcionamento das artes visuais, do audiovisual, da dança, do teatro, das artes circenses e da 

música, para interpretar e produzir criticamente discursos em textos de diversas semioses (visuais, verbais, sonoras, gestuais), 

contribuindo para a construção de identidades e de projetos de vida. 
  

EM13LGG401/ES Analisar criticamente textos de modo a compreender e caracterizar as línguas como fenômeno (geo)político, 

histórico, social, cultural, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, inclusive das comunidades tradicionais 
presentes no território capixaba (quilombolas, pomeranos, indígenas, entre outros). 

 

EM13LGG402/ES Empregar, nas interações sociais, considerando a sala de aula, as redes sociais, espaços não-formais de educação, 

a variedade e o estilo de língua adequados à situação comunicativa, ao(s) interlocutor(es) e ao gênero do discurso, respeitando os usos 
das línguas por esse(s) interlocutor(es) e sem preconceito linguístico. 
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Ensino Médio 

Educação Física – 1ª Série 

2º Trimestre 

EM13LGG403 Fazer uso do inglês como língua de comunicação global, levando em conta a multiplicidade e variedade de usos, usuários 

e funções dessa língua no mundo contemporâneo. 
 

EM13LGG501 Selecionar e utilizar movimentos corporais de forma consciente e intencional para interagir socialmente em práticas 

corporais, de modo a estabelecer relações construtivas, empáticas, éticas e estéticas de respeito às diferenças. 
 

EM13LGG503-EFa/ES Vivenciar práticas corporais variadas e significá-las em seu projeto de vida, como forma de autoconhecimento, 

autocuidado com o corpo e com a saúde, socialização e entretenimento. 

 
EM13LGG601ARTa/ES Apropriar-se do patrimônio artístico e cultural de diferentes tempos e lugares (destacando o Patrimônio 

Cultural Capixaba), compreendendo a sua diversidade, bem como os processos de legitimação das manifestações artísticas na 

sociedade, desenvolvendo visão crítica e histórica. 
 

EM13LGG601-EFa/ES Apropriar-se do patrimônio artístico de diferentes tempos e lugares, compreendendo a sua diversidade dentro 

da prática das danças, bem como os processos de legitimação das manifestações dessas práticas na sociedade, desenvolvendo visão 
estética, crítica e histórica. 

 

EM13LGG602 Fruir e apreciar esteticamente diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, assim como delas 

participar, de modo a aguçar continuamente a sensibilidade, a imaginação e a criatividade.  
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Ensino Médio 

Educação Física – 1ª Série 

2º Trimestre 

EM13LGG602-EFa/ES Fruir e apreciar esteticamente diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, envolvendo 

o estudo das danças, assim como delas participar, de modo a aguçar continuamente a sensibilidade, a imaginação e a criatividade. 

 

CAMPO DA VIDA PÚBLICA  

 

EM13LP25 Participar de reuniões na escola (conselho de escola e de classe, grêmio livre etc.), agremiações, coletivos ou movimentos, 

entre outros, em debates, assembleias, fóruns de discussão etc., exercitando a escuta atenta, respeitando seu turno e tempo de fala, 
posicionando-se de forma fundamentada, respeitosa e ética diante da apresentação de propostas e defesas de opiniões, usando 

estratégias linguísticas típicas de negociação e de apoio e/ou de consideração do discurso do outro (como solicitar esclarecimento, 

detalhamento, fazer referência direta ou retomar a fala do outro, parafraseando-a para endossá-la, enfatizá-la, complementá-la ou 
enfraquecê-la), considerando propostas alternativas e reformulando seu posicionamento, quando for caso, com vistas ao entendimento 

e ao bem comum. 

 

EM13LP26 Relacionar textos e documentos legais e normativos de âmbito universal, nacional, local ou escolar que envolvam a definição 
de direitos e deveres - em especial, os voltados a adolescentes e jovens - aos seus contextos de produção, identificando ou inferindo 

possíveis motivações e finalidades, como forma de ampliar a compreensão desses direitos e deveres. 

 
EM13LGG101ARTd/ES Compreender e analisar processos de produção e circulação de discursos - das artes visuais, do audiovisual, 

da dança, do teatro, das artes circenses e da música -, para fazer escolhas fundamentadas em função de interesses pessoais e coletivos, 

pautado pela ética.  
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Ensino Médio 

Educação Física – 1ª Série 

2º Trimestre 

EM13LGG102 Analisar visões de mundo, conflitos de interesse, preconceitos e ideologias presentes nos discursos veiculados nas 

diferentes mídias, ampliando suas possibilidades de explicação, interpretação e intervenção crítica da/na realidade. 
 

EM13LGG103ARTb/ES Analisar o funcionamento das artes visuais, do audiovisual, da dança, do teatro, das artes circenses e da 

música, para interpretar e produzir criticamente discursos em textos de diversas semioses (visuais, verbais, sonoras, gestuais).  
 

EM13LGG104ARTc/ES Utilizar as diferentes linguagens artísticas e culturais, levando em conta seus funcionamentos, para a 

compreensão e produção de textos e discursos em diversos campos de atuação social.  

 
EM13LGG105 Analisar e experimentar diversos processos de remidiação de produções multissemióticas, multimídia e transmídia, 

desenvolvendo diferentes modos de participação e intervenção social. 

 
EM13LGG201ARTc/ES Utilizar as linguagens (artes visuais, audiovisual, dança, teatro, artes circenses e música) em diferentes 

contextos, valorizando-as como fenômeno social, cultural, histórico, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso.  

 
EM13LGG202ARTb/ES Analisar interesses, relações de poder e perspectivas de mundo nos discursos das diversas práticas de 

linguagem artísticas e culturais, compreendendo criticamente o modo como circulam, constituem-se e (re)produzem significação e 

ideologias.  

 
EM13LGG202-EFa/ES Analisar interesses, relações de poder e perspectivas de mundo nos discursos das diversas práticas corporais, 

compreendendo criticamente o modo como circulam, constituem-se e (re)produzem significação e ideologias. 
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Ensino Médio 

Educação Física – 1ª Série 

2º Trimestre 

 

EM13LGG203 Analisar os diálogos e os processos de disputa por legitimidade nas práticas de linguagem e em suas produções 
(artísticas, corporais e verbais).  

 

EM13LGG203-EF/ES Analisar os processos de disputa por legitimidade nas práticas corporais e em suas produções (artísticas, 
corporais e verbais). 

 

EM13LGG204 Dialogar e produzir entendimento mútuo, nas diversas linguagens (artísticas, corporais e verbais), com vistas ao 

interesse comum pautado em princípios e valores de equidade assentados na democracia e nos Direitos Humanos.  
 

EM13LGG204-EFb/ES Dialogar e produzir entendimento mútuo, nas diversas práticas corporais com vistas ao interesse comum e o 

desenvolvimento da empatia, solidariedade, entre outros elementos da matriz de saberes, pautado em princípios e valores de equidade 
assentados na democracia e nos Direitos Humanos. 

 

EM13LGG301 Participar de processos de produção individual e colaborativa em diferentes linguagens (artísticas, corporais e verbais), 
levando em conta suas formas e seus funcionamentos, para produzir sentidos em diferentes contextos. 

 

EM13LGG302 Posicionar-se criticamente diante de diversas visões de mundo presentes nos discursos em diferentes linguagens, 

levando em conta seus contextos de produção e de circulação.  
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Ensino Médio 

Educação Física – 1ª Série 

2º Trimestre 

EM13LGG303 Debater questões polêmicas de relevância social, analisando diferentes argumentos e opiniões, para formular, negociar 

e sustentar posições, frente à análise de perspectivas distintas.  
 

EM13LGG304 Formular propostas, intervir e tomar decisões que levem em conta o bem comum e os Direitos Humanos, a consciência 

socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global.  
 

EM13LGG305 Mapear e criar, por meio de práticas de linguagem, possibilidades de atuação social, política, artística e cultural para 

enfrentar desafios contemporâneos, discutindo princípios e objetivos dessa atuação. 

 

CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA 
 

EM13LP31 Compreender criticamente textos de divulgação científica orais, escritos e multissemióticos de diferentes áreas do 

conhecimento, identificando sua organização tópica e a hierarquização das informações, identificando e descartando fontes não 

confiáveis e problematizando enfoques tendenciosos ou superficiais. 
 

EM13LP33 Selecionar, elaborar e utilizar instrumentos de coleta de dados e informações (questionários, enquetes, mapeamentos, 

opinários) e de tratamento e análise dos conteúdos obtidos, que atendam adequadamente a diferentes objetivos de pesquisa. 
 

EM13LGG101ARTb/ES Compreender e analisar processos de produção e circulação de discursos das artes visuais, do audiovisual, da 

dança, do teatro, das artes circenses e da música, para fazer escolhas fundamentadas em função de interesses pessoais e coletivos.  
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Ensino Médio 

Educação Física – 1ª Série 

2º Trimestre 

EM13LGG103ARTb/ES Analisar o funcionamento das artes visuais, do audiovisual, da dança, do teatro, das artes circenses e da 

música, para interpretar e produzir criticamente discursos em textos de diversas semioses (visuais, verbais, sonoras, gestuais).  
 

EM13LGG104ARTa/ES Pesquisar e utilizar as diferentes linguagens artísticas, levando em conta seus procedimentos, para a 

compreensão e produção e discursos em diversos campos de atuação social. 
 

EM13LGG105 Analisar e experimentar diversos processos de remidiação de produções multissemióticas, multimídia e transmídia, 

desenvolvendo diferentes modos de participação e intervenção social. 

 
EM13LGG204-EFb/ES Dialogar e produzir entendimento mútuo, nas diversas práticas corporais com vistas ao interesse comum e o 

desenvolvimento da empatia, solidariedade, entre outros elementos da matriz de saberes, pautado em princípios e valores de equidade 

assentados na democracia e nos Direitos Humanos. 
 

EM13LGG301ARTb/ES Investigar e participar de processos de produção individual e colaborativa em diferentes linguagens artísticas, 

levando em conta suas formas e seus funcionamentos, para produzir sentidos em diferentes contextos.  
 

EM13LGG301-EFa/ES Participar de processos de produção individual e colaborativa nas diferentes práticas corporais, levando em 

conta suas formas e seus funcionamentos para produzir sentidos em diferentes contextos (saúde, bem-estar, estilo de vida, entre 

outros). 
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Ensino Médio 
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2º Trimestre 

EM13LGG302-EFa/ES Posicionar-se criticamente a partir de estudo coletivo sobre as diversas visões de mundo presentes nas 

diferentes práticas corporais, levando em conta seus contextos de produção e de circulação de discursos discriminatórios. 
 

EM13LGG303ARTa/ES Debater, crítica e amplamente (no âmbito das artes visuais, do audiovisual, da dança, do teatro, das artes 

circenses e da música), questões polêmicas, de relevância social, analisando diferentes argumentos e opiniões, para formular, negociar 
e sustentar posições, frente à análise de perspectivas distintas.  

 

EM13LGG305 Mapear e criar, por meio de práticas de linguagem, possibilidades de atuação social, política, artística e cultural para 

enfrentar desafios contemporâneos, discutindo princípios e objetivos dessa atuação de maneira crítica, criativa, solidária e ética. 
 

EM13LGG401/ES Analisar criticamente textos de modo a compreender e caracterizar as línguas como fenômeno (geo)político, 

histórico, social, cultural, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, das comunidades tradicionais presentes no território 
capixaba (quilombolas, pomeranos, indígenas, entre outros). 

 

EM13LGG501 Selecionar e utilizar movimentos corporais de forma consciente e intencional para interagir socialmente em práticas 
corporais, de modo a estabelecer relações construtivas, empáticas, éticas e estéticas de respeito às diferenças. 

 

EM13LGG702 Avaliar o impacto das tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC) na formação do sujeito e em suas práticas 

sociais, para fazer uso crítico dessa mídia em práticas de seleção, compreensão e produção de discursos em ambiente digital. 
 

CAMPO JORNALÍSTICO-MIDIÁTICO 
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2º Trimestre 

 

EM13LP39 Usar procedimentos de checagem de fatos noticiados e fotos publicadas (verificar/avaliar veículo, fonte, data e local da 
publicação, autoria, URL, formatação; comparar diferentes fontes; consultar ferramentas e sites checadores etc.), de forma a combater 

a proliferação de notícias falsas (fake news). 

 
EM13LP40 Analisar o fenômeno da pós-verdade – discutindo as condições e os mecanismos de disseminação de fake news e também 

exemplos, causas e consequências desse fenômeno e da prevalência de crenças e opiniões sobre fatos -, de forma a adotar atitude 

crítica em relação ao fenômeno e desenvolver uma postura flexível que permita rever crenças e opiniões quando fatos apurados as 

contradisserem. 
 

EM13LP42 Acompanhar, analisar e discutir a cobertura da mídia diante de acontecimentos e questões de relevância social, local e 

global, comparando diferentes enfoques e perspectivas, por meio do uso de ferramentas de curadoria (como agregadores de conteúdo) 
e da consulta a serviços e fontes de checagem e curadoria de informação, de forma a aprofundar o entendimento sobre um determinado 

fato ou questão, identificar o enfoque preponderante da mídia e manter-se implicado, de forma crítica, com os fatos e as questões que 

afetam a coletividade. 
 

EM13LP57/ES Ter criticidade e percepção mediante a veiculações de fatos noticiosos falsos (fake news) para evitar a reprodução e a 

manipulação de tais notícias, mantendo-se ético e comprometido com a sociedade local. 

 
EM13LGG201 Utilizar as diversas linguagens (artísticas, corporais e verbais) em diferentes contextos, valorizando-as como fenômeno 

social, cultural, histórico, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso.  
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Ensino Médio 

Educação Física – 1ª Série 

2º Trimestre 

 

EM13LGG202 Analisar interesses, relações de poder e perspectivas de mundo nos discursos das diversas práticas de linguagem 
(artísticas, corporais e verbais), compreendendo criticamente o modo como circulam, constituem-se e (re)produzem significação e 

ideologias.  

 
EM13LGG202ARTb/ES Analisar interesses, relações de poder e perspectivas de mundo nos discursos das diversas práticas de 

linguagem artísticas e culturais, compreendendo criticamente o modo como circulam, constituem-se e (re)produzem significação e 

ideologias. 

 
EM13LGG203 Analisar os diálogos e os processos de disputa por legitimidade nas práticas de linguagem e em suas produções 

(artísticas, corporais e verbais).  

 
EM13LGG204 Dialogar e produzir entendimento mútuo, nas diversas linguagens (artísticas, corporais e verbais), com vistas ao 

interesse comum pautado em princípios e valores de equidade assentados na democracia e nos Direitos Humanos. 

 
EM13LGG204-EFc/ES Dialogar e produzir conteúdo de mídia digital, nas diversas linguagens (artísticas, corporais e verbais), a partir 

da vivência nas práticas corporais, com vistas à promoção do entendimento mútuo, interesse comum pautado em princípios e valores 

de equidade assentados na democracia e nos Direitos Humanos. 
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EM13LGG301-EFb/ES Participar de processos de produção individual e colaborativa de conteúdo de mídia digital, em diferentes 

linguagens corporais, levando em conta sua experiência nas práticas corporais nas diferentes formas e funcionamentos, para produzir 
sentidos em diferentes contextos. 

 

EM13LGG301ING/ES Participar de processos de produção individual e colaborativa em língua inglesa, levando em conta suas formas 
e seus funcionamentos, para produzir sentidos em diferentes contextos (escola, comunidade, rede social). 

 

EM13LGG302-EFb/ES Vivenciar e posicionar-se criticamente diante de diversas visões de mundo presentes nas diferentes 

modalidades de Lutas, levando em conta seus contextos de produção e de circulação de discursos discriminatórios. 
 

EM13LGG303-EFb/ES Debater questões polêmicas de relevância social, analisando diferentes argumentos e opiniões acerca das 

diversas práticas corporais, para formular, negociar e sustentar posições, frente à análise de perspectivas distintas na área da Saúde. 
 

EM13LGG502 Analisar criticamente preconceitos, estereótipos e relações de poder presentes nas práticas corporais, adotando 

posicionamento contrário a qualquer manifestação de injustiça e desrespeito a direitos humanos e valores democráticos. 
 

EM13LGG503-EFb/ES Vivenciar práticas corporais e significá-las em seu projeto de vida, como forma de autoconhecimento, 

autocuidado com o corpo e com a saúde, socialização e entretenimento a partir da construção de uma consciência crítica das informações 

veiculadas nas mídias. 
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Ensino Médio 

Educação Física – 1ª Série 

2º Trimestre 

EM13LGG701 Explorar tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC), compreendendo seus princípios e funcionalidades, e 

utilizá-las de modo ético, criativo, responsável e adequado a práticas de linguagem em diferentes contextos. 
 

EM13LGG702 Avaliar o impacto das tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC) na formação do sujeito e em suas práticas 

sociais, para fazer uso crítico dessa mídia em práticas de seleção, compreensão e produção de discursos em ambiente digital.  
 

EM13LGG703 Utilizar diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais em processos de produção coletiva, colaborativa e projetos 

autorais em ambientes digitais. 

 
EM13LGG704 Apropriar-se criticamente de processos de pesquisa e busca de informação, por meio de ferramentas e dos novos 

formatos de produção e distribuição do conhecimento na cultura de rede. 

 

CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO 

 
EM13LP49a/ES Perceber as peculiaridades estruturais e estilísticas de diferentes gêneros literários (a apreensão pessoal do cotidiano 

nas crônicas, a manifestação livre e subjetiva do eu lírico diante do mundo nos poemas, a múltipla perspectiva da vida humana e social 

dos romances, a dimensão política e social de textos da literatura marginal e da periferia, da literatura juvenil brasileira, da literatura 
capixaba, da literatura de autoria feminina, da literatura das diferenças etc.) para experimentar os diferentes ângulos de apreensão do 

indivíduo e do mundo pela literatura. 
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2º Trimestre 

EM13LP50 Analisar relações intertextuais e interdiscursivas entre obras de diferentes autores e gêneros literários de um mesmo 

momento histórico e de momentos históricos diversos, explorando os modos como a literatura e as artes em geral se constituem, 
dialogam e se retroalimentam. 

 

EM13LP51 Selecionar obras do repertório artístico-literário contemporâneo à disposição segundo suas predileções, de modo a constituir 
um acervo pessoal e dele se apropriar para se inserir e intervir com autonomia e criticidade no meio cultural. 

 

EM13LGG102 Analisar visões de mundo, conflitos de interesse, preconceitos e ideologias presentes nos discursos veiculados nas 

diferentes mídias, ampliando suas possibilidades de explicação, interpretação e intervenção crítica da/na realidade.  
 

EM13LGG103ARTd/ES Analisar o funcionamento das linguagens artísticas, observando os elementos que compõem seus plano de 

expressão e conteúdo, para interpretar e produzir criticamente discursos em textos de diversas semioses (visuais, verbais, sonoras, 
gestuais).  

 

EM13LGG104ARTa/ES Pesquisar e utilizar as diferentes linguagens artísticas, levando em conta seus procedimentos, para a 
compreensão e produção e discursos em diversos campos de atuação social. 

 

EM13LGG301 Participar de processos de produção individual e colaborativa em diferentes linguagens (artísticas, corporais e verbais), 

levando em conta suas formas e seus funcionamentos, para produzir sentidos em diferentes contextos.  
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Ensino Médio 

Educação Física – 1ª Série 

2º Trimestre 

EM13LGG301-EFa/ES Participar de processos de produção individual e colaborativa nas Danças (Folclóricas, Populares, de Salão etc.) 

em diferentes linguagens (artísticas e corporais), levando em conta suas formas e seus funcionamentos, para produzir sentidos em 
diferentes contextos. 

 

EM13LGG302 Posicionar-se criticamente diante de diversas visões de mundo presentes nos discursos em diferentes linguagens, 
levando em conta seus contextos de produção e de circulação.  

 

EM13LGG302-EFa/ES Vivenciar e posicionar-se criticamente diante de diversas visões de mundo presentes nas Danças (Folclóricas, 

Populares, de Salão etc.), levando em conta seus contextos de produção e de circulação. 
 

EM13LGG303 Debater questões polêmicas de relevância social, analisando diferentes argumentos e opiniões, para formular, negociar 

e sustentar posições, frente à análise de perspectivas distintas.  
 

EM13LGG303-EFa/ES Debater questões polêmicas de relevância social, relativas a práticas nas Danças (Folclóricas, Populares, de 

Salão etc.), analisando diferentes argumentos e opiniões, para formular, negociar e sustentar posições, frente à análise de perspectivas 
distintas, por vezes divergentes. 

 

EM13LGG304 Formular propostas, intervir e tomar decisões que levem em conta o bem comum e os Direitos Humanos, a consciência 

socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global.  
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EM13LGG305 Mapear e criar, por meio de práticas de linguagem, possibilidades de atuação social, política, artística e cultural para 

enfrentar desafios contemporâneos, discutindo princípios e objetivos dessa atuação de maneira crítica, criativa, solidária e ética. 
 

EM13LGG502-EFa/ES Analisar criticamente preconceitos, estereótipos e relações de poder presentes nas práticas corporais das 

Danças (Folclóricas, Populares, de Salão etc.), adotando posicionamento contrário a qualquer manifestação de injustiça e desrespeito 
a direitos humanos e valores democráticos. 

 

EM13LGG503-EFc/ES Vivenciar práticas corporais com base em critérios estéticos e no exercício da sensibilidade e significá-las em 

seu projeto de vida, como forma de autoconhecimento, autocuidado com o corpo e com a saúde, socialização e entretenimento. 
 

EM13LGG601 Apropriar-se do patrimônio artístico de diferentes tempos e lugares, compreendendo a sua diversidade, bem como os 

processos de legitimação das manifestações artísticas na sociedade, desenvolvendo visão crítica e histórica.  
 

EM13LGG602 Fruir e apreciar esteticamente diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, assim como delas 

participar, de modo a aguçar continuamente a sensibilidade, a imaginação e a criatividade.  
 

EM13LGG603 Expressar-se e atuar em processos de criação autorais individuais e coletivos nas diferentes linguagens artísticas (artes 

visuais, audiovisual, dança, música e teatro) e nas intersecções entre elas, recorrendo a referências estéticas e culturais, conhecimentos 

de naturezas diversas (artísticos, históricos, sociais e políticos) e experiências individuais e coletivas.  
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2º Trimestre 

EM13LGG604 Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, cultural, política e econômica e identificar o 

processo de construção histórica dessas práticas. 
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Educação Física – 2ª Série 

2º Trimestre 

Habilidades  Objetos de Conhecimento 

 Identificar as modalidades de ginásticas estudadas, relacionando-as aos 

contextos socioculturais de suas origens. 
 

 Reconhecer pela vivência das mais variadas formas de movimento a importância 

da prática de atividades de ginástica. 

 
 Analisar e adaptar as regras da modalidade da ginástica estudada às 

individualidades e a novas situações.  

 
  

 

 Assumir uma postura ativa nas práticas corporais, tendo consciência da 

importância delas na vida do cidadão para os desafios cotidianos. 
 

 Construir coletivamente regras sociais que trabalhem e resgatem os valores 

morais, sociais e éticos. 
 

 Identificar e reconhecer a importância das manifestações socioculturais e sua 

diversidade presente em outras etnias. 
 

 Ginásticas de demonstração e de 

competição. 
 

 Ginástica adaptada. 

 

 Princípios orientadores das ginásticas. 

 
 

 

 
 

 Possibilidades de lazer na cultura do 

movimento. 
 

 As diferentes práticas corporais na 

comunidade escolar e em seu entorno. 
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Ensino Médio 

Educação Física – 2ª Série 

2º Trimestre 

 Identificar e reconhecer a importância das manifestações socioculturais e sua 

diversidade presente em outras etnias. 
 

 

 

Objetos de Conhecimento correlacionadas com Objetos de outros Componentes 

 Ginásticas de demonstração e de competição. 

 Ginástica adaptada. 

 

 Possibilidades de lazer na cultura do movimento. 

 As diferentes práticas corporais na comunidade escolar e em seu entorno. 

 

Objetos de conhecimento que oportunizam o trabalho interdisciplinar com História, no aprofundamento dos estudos sobre as questões 

de gênero e sexualidade que perpassam as Ginásticas e as Práticas Corporais em sua relação com o Lazer. 

 

Objetos de conhecimento que oportunizam o trabalho interdisciplinar com Língua Portuguesa, no aprofundamento dos estudos sobre 

as Ginásticas e as Práticas Corporais em sua relação com o Lazer, no que tange a leitura e interpretação de textos, notícias, vídeos, 

entre outros, envolvendo os temas.  

 

 Ginásticas de demonstração e de competição. 

 Ginástica adaptada. 
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Ensino Médio 

Educação Física – 2ª Série 

2º Trimestre 

Objetos de conhecimento que oportunizam o trabalho interdisciplinar com Biologia, no aprofundamento dos estudos sobre a influência 

da Genética/Hereditariedade e Variabilidade no desempenho nas Ginásticas.  

 

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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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/  

 

 

mailto:curriculo@sedu.es.gov.br
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/vamosaprender/
https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists
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/Objetos de Conhecimento Estruturantes estão destacados na tabela.  
 

                                                                                                                             Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental                                                                                                
curriculo@sedu.es.gov.br  

 

Ensino Médio 

Educação Física – 3ª Série 

2º Trimestre 

Habilidades  Objetos de Conhecimento 

 Entender como é feita a organização de campeonatos, torneios, etc., e a 

importância de cada desporto.  
 

 Distinguir as diferentes formas de organização de eventos esportivos. 

 

  
 

 

 
 

 Construir eventos esportivos. 

 

 Vivenciar campeonatos e torneios esportivos. 
  

 

 
 

 

 Reconhecer e desenvolver gosto por atividades e jogos que requerem maior 
poder de concentração.  

 Organização de eventos esportivos. 

 
 Noções de arbitragem. 

 

 Tabela de jogos. 

 
 Organização de campeonatos. 

 

 
 

 Campeonatos escolares. 

 

 Torneios, gincanas, jogos escolares.  
 

 Súmula. 

 
 

 

 Jogos de raciocínio (sugestão: xadrez). 
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Objetos de Conhecimento correlacionadas com Objetos de outros Componentes 

 Jogos de raciocínio (sugestão: Xadrez). 

 

Objetos de conhecimento que oportunizam o trabalho interdisciplinar com Filosofia, no aprofundamento dos estudos sobre os aspectos 

políticos da origem do Xadrez.  

 

Objetos de conhecimento que oportunizam o trabalho interdisciplinar com Língua Portuguesa, no aprofundamento dos estudos sobre 

a organização de campeonatos, torneios e eventos esportivos, no que tange a leitura e interpretação de textos, notícias, vídeos, entre 

outros, envolvendo os temas.  

 

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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2º Trimestre 

 

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 
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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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