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Caro(a) Professor(a),  

 

Considerando a necessidade de ampliação e aprofundamento das discussões presentes no novo Currículo do Espírito Santo, nas matrizes 

de avaliações externas e no trabalho por áreas de conhecimento, a Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental elaborou as 

Orientações Curriculares para as Escolas Estaduais. O objetivo é orientar professores e pedagogos para o planejamento pedagógico e a 

gestão curricular com foco na aprendizagem dos estudantes durante o ano letivo de 2022. 

Este documento não substitui o currículo, no entanto representa uma forma de desdobramento que pode auxiliar em sua implementação. 

Aponta caminhos a partir do alinhamento entre os componentes de uma mesma área e também entre as diferentes Áreas de Conhecimento, 

servindo como um instrumento de gestão da aprendizagem para a equipe pedagógica da escola.  

Além da integração entre as áreas é importante a conexão com os Temas Integradores presentes no Currículo do Espírito Santo, uma vez 

que são capazes de entrelaçar as diversas áreas de conhecimento que compõem o Currículo do Espírito Santo e trazem questões que 

atravessam as experiências dos sujeitos em seus contextos de vida, ações no público, no privado e no cotidiano. Compreende aspectos 

para além da dimensão cognitiva, dando conta da formação social, política e ética e que considera e valoriza as diversas identidades 

culturais. 

O documento está organizado em uma tabela, estruturada da seguinte forma: 

Primeira seção: Duas colunas onde estão descritos as habilidades e os objetos de conhecimento referentes ao ano/série. 

Segunda seção: Estão as Habilidades do componente correlacionadas entre as diferentes Áreas de Conhecimento, o que pode auxiliar no 

trabalho interdisciplinar. 
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Terceira seção: Descritores PAEBES, para os componentes que são contemplados por essa avaliação externa, o que permite a utilização 

dessa informação de modo mais direto no plano de aula. 

Quarta seção: Sugestões de objetos de aprendizagem e videoaulas, para que além dos livros didáticos o professor possa ter algumas 

sugestões de materiais a serem utilizados em suas aulas. 

É importante ressaltar o seu papel de referência institucional para a elaboração do plano de ensino anual, bem como das ações de 

realinhamento curricular, na medida em que as habilidades e/ou objetos de conhecimento estão organizados por trimestre, com orientações 

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

habilidades esperadas ao fim de cada etapa da Educação Básica.  

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

aprendizagem significativa e de qualidade, a partir do alinhamento das habilidades (cognitivas e tecnológicas) e objetos de conhecimento 

no processo de elaboração do planejamento com foco nas expectativas de aprendizagem. 

 

Ótimo trabalho! 
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Geografia - 1º Ano 

1º Trimestre 

Habilidades  Objetos de Conhecimento 

EF01GE01/ES Descrever características observadas de seus lugares de vivência 

(moradia, escola etc.) e identificar semelhanças e diferenças entre esses lugares 

auxiliando para a compreensão do local de inserção por meio das relações 
estabelecidas no cotidiano com a família, vizinhos e as pessoas da escola e explicitar 

as diferenças que existem no espaço geográfico, do local para o global, permitindo a 

percepção das diferenças entre as moradias, ruas, praças e modo de vida das pessoas. 

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. 

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. 

EF01GE04 Discutir e elaborar, coletivamente, regras de convívio em diferentes 

espaços (sala de aula, escola etc.). 

 

 O modo de vida das crianças em 

diferentes lugares. 

 Situações de convívio em diferentes 

lugares. 

Habilidades correlacionadas com habilidades de outros componentes 

EF01LP21 Escrever, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, listas de regras e regulamentos que organizam a 

vida na comunidade escolar, dentre outros gêneros do campo da atuação cidadã, considerando a situação comunicativa e o 

tema/assunto do texto. 

EF12EF04 Colaborar na proposição e na produção de alternativas para a prática, em outros momentos e espaços, de brincadeiras e 

jogos e demais práticas corporais tematizadas na escola, produzindo textos (orais, escritos, audiovisuais) para divulgá-las na escola e 
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Geografia - 1º Ano 

1º Trimestre 

na comunidade. 

 

EF01HI04 Identificar as diferenças entre os variados ambientes em que vive (doméstico, escolar e da comunidade), reconhecendo as 

especificidades dos hábitos e das regras que os regem. 

Descritores PAEBES 

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

Sugestões de objetos de aprendizagem e videoaulas 

FTD Digital - https://digital.ftd.com.br/conheca.php 

Escola Digital - https://escoladigital.org.br/ 

eduCAPES - https://educapes.capes.gov.br/ 

Sedu Digital - https://sedudigital.edu.es.gov.br/ 

Biblioteca Digital Mundial - https://www.wdl.org/pt/ 

IBGE educa - https://educa.ibge.gov.br/ 

Currículo Interativo Digital - https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/ 

Currículo do Espírito Santo - https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/ 

Canal da SEDU no youtube - https://www.youtube.com/channel/UCrhGi4uMzAnpC0Bv8ELebQ 

 

 

https://digital.ftd.com.br/conheca.php
https://escoladigital.org.br/
https://educapes.capes.gov.br/
https://sedudigital.edu.es.gov.br/
https://www.wdl.org/pt/
https://educa.ibge.gov.br/
https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/
https://www.youtube.com/channel/UCrhGi4uMzAnpC0Bv8ELebQ
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Geografia - 2º Ano 

1º Trimestre 

Habilidades  Objetos de Conhecimento 

EF02GE01/ES Descrever a história das migrações no bairro ou comunidade em que 

vive, considerando as histórias familiares, identificando os diferentes grupos sociais 

inseridos em um mesmo lugar e percebendo as diferenças existentes entre o campo 

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

EF02GE02/ES Comparar costumes e tradições de diferentes populações inseridas no 

bairro ou comunidade em que vive, reconhecendo a importância do respeito às 

diferenças, compreendendo que as pessoas são diferentes em suas características 

físicas, no jeito de ser e na forma de se vestir. 

EF02GE03/ES Comparar diferentes meios de transporte e de comunicação, indicando 

o seu papel na conexão entre lugares, e discutir os riscos para a vida e para o ambiente 

e seu uso responsável, compreendendo a rua como espaço público que todos têm o 

direito de usar, percebendo que as ruas são diferentes, mas que se encontram 

interligadas e podem nos levar a diferentes lugares, perto ou distantes, por meio dos 

diversos tipos de transportes e comunicações. 

 

 Convivência e interações entre 

pessoas na comunidade. 

 Riscos e cuidados nos meios de 

transporte e de comunicação. 

Habilidades correlacionadas com habilidades de outros componentes 

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

grupos sociais ou de parentesco, percebendo aproximações de comportamento e compreendendo que as diferenças devem ser 
respeitadas. A convivência em grupo exige respeito ao outro, identificando personagens em faixa etária variada e grupos étnicos 

diversos, trazendo relatos de vida, considerando o autoconhecimento e o conhecer do outro fundamental para estabelecer vínculos 

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

EF02HI02/ES Identificar e descrever práticas e papéis sociais que as pessoas exercem em diferentes comunidades, valorizando a 
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Geografia - 2º Ano 

1º Trimestre 

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

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

transformações e permanências no comportamento, ambiente e espaço, resgatando a memória coletiva e pessoal por meio 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/tempo.  

EF02HI04/ES Selecionar e compreender o significado de objetos (fotos, inventários, obras de artes, álbuns de família) e documentos 

pessoais como fontes de memórias e histórias nos âmbitos pessoal, familiar, escolar e comunitário, refletindo sobre a leitura e releitura 

de objetos biográficos, relíquias de sua família e as histórias que estes objetos trazem em forma de lembrança e valores repassados 

de uma geração à outra.  

EF02HI05/ES Selecionar objetos e documentos pessoais e de grupos próximos ao seu convívio e compreender sua função, seu uso 

e seu significado, reconhecendo-se como membro de sua família nas semelhanças físicas e no comportamento. Resgatando a história 

do seu nome para compartilhar com seus colegas o significado e conhecendo os vários documentos de identificação pessoal e suas 

utilidades (Certidão de Nascimento, Registro Geral - RG, Título de Eleitor, entre outros), percebendo a importância da Certidão de 

Nascimento e da Carteira de Identidade para sua vida. 

Descritores PAEBES 

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

Sugestões de objetos de aprendizagem e videoaulas 

FTD Digital - https://digital.ftd.com.br/conheca.php 

Escola Digital - https://escoladigital.org.br/ 

eduCAPES - https://educapes.capes.gov.br/ 

Sedu Digital - https://sedudigital.edu.es.gov.br/ 

https://digital.ftd.com.br/conheca.php
https://escoladigital.org.br/
https://educapes.capes.gov.br/
https://sedudigital.edu.es.gov.br/
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Geografia - 2º Ano 

1º Trimestre 

Biblioteca Digital Mundial - https://www.wdl.org/pt/ 

IBGE educa - https://educa.ibge.gov.br/ 

Currículo Interativo Digital - https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/ 

Currículo do Espírito Santo - https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/ 

Canal da SEDU no youtube - https://www.youtube.com/channel/UCrhGi4uMzAnpC0Bv8ELebQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wdl.org/pt/
https://educa.ibge.gov.br/
https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/
https://www.youtube.com/channel/UCrhGi4uMzAnpC0Bv8ELebQ
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Geografia - 3º Ano 

1º Trimestre 

Habilidades  Objetos de Conhecimento 

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. 

EF03GE03 Reconhecer os diferentes modos de vida de povos e comunidades 

tradicionais em distintos lugares. 

EF03GE04/ES Explicar como os processos naturais e históricos atuam na 
produção e na mudança das paisagens naturais e antrópicas nos seus lugares de 

vivência, comparando-os a outros lugares e relacionando os elementos naturais e 

culturais da paisagem para entender as relações sociais estabelecidas. 

 

 A cidade e o campo: aproximações e 

diferenças. 

 As atividades e as paisagens do campo: 

agricultura e pecuária. 

 As paisagens da cidade: as diferenças 

entre as cidades, a indústria o comércio e 

os serviços. 

 Paisagens naturais e antrópicas em 

transformação. 

 Reconhecendo as paisagens: interferência 

humana nas paisagens, modo de vida e 

exploração dos recursos naturais. 

Habilidades correlacionadas com habilidades de outros componentes 

EF03HI01/ES Identificar os grupos populacionais que formam a cidade, o município e a região, as relações estabelecidas entre eles 

e os eventos que marcam a formação da cidade, como fenômenos migratórios (vida rural/ vida urbana), desmatamentos, 

estabelecimento de grandes empresas, celebrações, festejos tradicionais, manifestações culturais e etc., que desenvolvem relações de 

pertencimento dos sujeitos ao território.  

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

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

documentos, objetos etc.) que dizem respeito à história da cidade ou da região, investigando as motivações dos feriados locais, sujeitos 
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Geografia - 3º Ano 

1º Trimestre 

históricos, transformações espaciais e temporais, movimentos sociais, deslocamentos de pessoas, povos e comunidades tradicionais 

que protagonizaram a história da região.  

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

relacionados a condições sociais e à presença de diferentes grupos sociais e culturais, com especial destaque para as culturas africanas, 
indígenas e de migrantes, também, povos e comunidades tradicionais que se fazem presentes no Espírito Santo e compõem o mosaico 

étnico que forma a identidade cultural do capixaba. 

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.  

EF03HI05/ES Identificar marcos histórico do lugar em que vive e compreender seus significados, manuseando mapas, maquetes e 

meios tecnológicos que auxiliem a contextualizar e localizar ícones e marcos históricos locais. 

EF03HI06/ES Identificar os registros de memória na cidade (nomes de escolas, ruas, monumentos, edifícios etc.), discutindo os 

critérios e interesses que explicam a escolha desses nomes. 

EF03LP25 Planejar e produzir textos para apresentar resultados de observações e de pesquisas em fontes de informações, incluindo, 

quando pertinente, imagens, diagramas e gráficos ou tabelas simples, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do 

texto. 

EF35LP20 Expor trabalhos ou pesquisas escolares, em sala de aula, com apoio de recursos multissemióticos (imagens, diagrama, 

tabelas etc.), orientando-se por roteiro escrito, planejando o tempo de fala e adequando a linguagem à situação comunicativa. 
 

EF03MA26 Resolver problemas cujos dados estão apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos de barras ou de colunas.  

 
EF03MA28 Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas em um universo de até 50 elementos, organizar os dados coletados  

https://planosdeaula.novaescola.org.br/fundamental/3ano/matematica/habilidade/EF03MA26
https://planosdeaula.novaescola.org.br/fundamental/3ano/matematica/habilidade/EF03MA28
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Geografia - 3º Ano 

1º Trimestre 

utilizando listas, tabelas simples ou de dupla entrada e representá-los em gráficos de colunas simples, com e sem uso de tecnologias 

digitais. 

EF03CI06 Comparar alguns animais e organizar grupos com base em características externas comuns (presença de penas, pelos, 

escamas, bico, garras, antenas, patas etc.). 

EF03CI09 Comparar diferentes amostras de solo do entorno da escola com base em características como cor, textura, cheiro, tamanho 

das partículas, permeabilidade etc.  

EF15AR25 Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas diversas, em especial a brasileira, incluindo-se 

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

diferentes linguagens artísticas. 

Descritores PAEBES 

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

Sugestões de objetos de aprendizagem e videoaulas 

FTD Digital - https://digital.ftd.com.br/conheca.php 

Escola Digital - https://escoladigital.org.br/ 

eduCAPES - https://educapes.capes.gov.br/ 

Sedu Digital - https://sedudigital.edu.es.gov.br/ 

Biblioteca Digital Mundial - https://www.wdl.org/pt/ 

IBGE educa - https://educa.ibge.gov.br/ 

Currículo Interativo Digital - https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/ 

Currículo do Espírito Santo - https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/ 

https://digital.ftd.com.br/conheca.php
https://escoladigital.org.br/
https://educapes.capes.gov.br/
https://sedudigital.edu.es.gov.br/
https://www.wdl.org/pt/
https://educa.ibge.gov.br/
https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Geografia - 3º Ano 

1º Trimestre 

Canal da SEDU no youtube - https://www.youtube.com/channel/UCrhGi4uMzAnpC0Bv8ELebQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCrhGi4uMzAnpC0Bv8ELebQ
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Geografia - 4º Ano 

1º Trimestre 

Habilidades  Objetos de Conhecimento 

EF04GE01 Selecionar, em seus lugares de vivência e em suas histórias familiares e/ 

ou da comunidade, elementos de distintas culturas (indígenas, afro-brasileiras, de 

outras regiões do país, latino-americanas, europeias, asiáticas etc.), valorizando o que 
é próprio em cada uma delas e sua contribuição para a formação da cultura local, 

estadual, regional e brasileira.  

 
EF04GE02/ES Descrever processos migratórios e suas contribuições para a formação 

da sociedade brasileira e espírito-santense considerando também os traços da 

imigração nos locais de vivência. 

 

EF04GE03/ES Conhecer as unidades político-administrativas do país e a organização 

do território brasileiro e distinguir funções e papéis dos órgãos do poder público 

municipal e canais de participação social na gestão do Município, incluindo a Câmara 

de Vereadores e Conselhos Municipais. 

 Território e diversidade cultural. 

 Processos migratórios no Brasil.  

Instâncias do poder público e canais de 

participação social. 

Habilidades correlacionadas com habilidades de outros componentes 

EF04HI01/ES Reconhecer a História como ciência que estuda o resultado da ação do ser humano no tempo e no espaço, com base 
na identificação de mudanças e permanências ao longo do tempo, estabelecendo conexões entre variações e continuidades de 

comportamento e estruturas no passado e no presente, percebidos no cotidiano, nas relações sociais, na família, na escola, na 

comunidade e demais espaços de convivência.  

EF04HI02/ES Identificar mudanças e permanências ao longo do tempo, discutindo os sentidos dos grandes marcos da história da 

humanidade (nomadismo, desenvolvimento da agricultura e do pastoreio, criação da indústria etc.), compreendendo os conceitos de 
sociedade hidráulica e revolução agrícola, e percebendo a ocupação espacial e deslocamentos das etnias indígenas, povos e 

comunidades tradicionais no Espírito Santo próximas aos rios do Espírito Santo. Dando importância à água e conservação do meio 

ambiente para a prática agrícola consciente e sobrevivência do homem ao longo do tempo. 
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EF04HI10 consiste em: Analisar diferentes fluxos populacionais e suas contribuições para a formação da sociedade brasileira. 

EF04HI11 Analisar, na sociedade em que vive, a existência ou não de mudanças associadas à migração (interna e internacional). 

EF15AR03 Reconhecer e analisar a influência de distintas matrizes estéticas e culturais 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 

FTD Digital - https://digital.ftd.com.br/conheca.php 

Escola Digital - https://escoladigital.org.br/ 

eduCAPES - https://educapes.capes.gov.br/ 

Sedu Digital - https://sedudigital.edu.es.gov.br/ 

Biblioteca Digital Mundial - https://www.wdl.org/pt/ 

IBGE educa - https://educa.ibge.gov.br/ 

Currículo Interativo Digital - https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/ 

Currículo do Espírito Santo - https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/ 

Canal da SEDU no youtube - https://www.youtube.com/channel/UCrhGi4uMzAnpC0Bv8ELebQ 

 

 

https://planosdeaula.novaescola.org.br/fundamental/1ano/educacao-empreendedora/habilidade/EF15AR03
https://digital.ftd.com.br/conheca.php
https://escoladigital.org.br/
https://educapes.capes.gov.br/
https://sedudigital.edu.es.gov.br/
https://www.wdl.org/pt/
https://educa.ibge.gov.br/
https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/
https://www.youtube.com/channel/UCrhGi4uMzAnpC0Bv8ELebQ
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Habilidades  Objetos de Conhecimento 

EF05GE01/ES Descrever e analisar dinâmicas populacionais na Unidade da 

Federação, bem como no município em que vive, estabelecendo relações entre 

migrações e condições de infraestrutura e desigualdades socioeconômicas. 

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. 

EF05GE03/ES Identificar as formas e funções das cidades e analisar as mudanças 

sociais, econômicas, ambientais e culturais provocadas pelo seu crescimento. 

EF05GE04 Reconhecer as características da cidade e analisar as interações entre a 

cidade e o campo e entre cidades na rede urbana. 

 Dinâmica populacional. 

 Diferenças étnico-raciais e étnico-culturais 

e desigualdades sociais.  

 Território, redes e urbanização. 

 

Habilidades correlacionadas com habilidades de outros componentes 

EF05HI01/ES Identificar os processos de formação das culturas e dos povos, relacionando-os com o espaço geográfico ocupado e os 
grandes rios da Ásia Menor, África, América, Brasil e Espírito Santo, considerando sociedades e civilizações hidráulicas e identificando 

os conceitos de Estado teocrático, revolução agrícola e sociedade hidráulica. 

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 

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. 

EF05HI04/ES Associar a noção de cidadania com os princípios de respeito à diversidade, à pluralidade e aos direitos humanos, 
identificando e valorizando os enlaces culturais e a diversidade e percebendo que cidadania expressa um conjunto de direitos e deveres 
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que dá a pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida em comunidade e do governo de seu país, estado e região. 

EF05HI05/ES Associar o conceito de cidadania à conquista de direitos dos povos e das sociedades, compreendendo-o como conquista 

histórica e potencializadores de políticas públicas e transformações políticas e históricas. Ressaltando os direitos ao desenvolvimento 

econômico, social, étnico e cultural e o combate ao avanço do empobrecimento dos povos e comunidades tradicionais, das minorias e 

dos imigrantes. Verificando a existência dessas comunidades no seu bairro e no entorno escolar, estabelecendo relações de respeito e 

de valorização da cultura e identidade do outro e da que está inserido. 

Descritores PAEBES 

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

Sugestões de objetos de aprendizagem e videoaulas 

FTD Digital - https://digital.ftd.com.br/conheca.php 

Escola Digital - https://escoladigital.org.br/ 

eduCAPES - https://educapes.capes.gov.br/ 

Sedu Digital - https://sedudigital.edu.es.gov.br/ 

Biblioteca Digital Mundial - https://www.wdl.org/pt/ 

IBGE educa - https://educa.ibge.gov.br/ 

Currículo Interativo Digital - https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/ 

 

https://digital.ftd.com.br/conheca.php
https://escoladigital.org.br/
https://educapes.capes.gov.br/
https://sedudigital.edu.es.gov.br/
https://www.wdl.org/pt/
https://educa.ibge.gov.br/
https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/

