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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. É importante estar atento, visto que as Áreas de Ciências da Natureza e Ciências 

Humanas ocorrem de forma alternada durante os anos, logo é necessário sempre verificar se o seu componente será contemplado nas 

provas do ano. 

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 

2º Trimestre 

Habilidades  Objetos de Conhecimento 

EF01GE05/ES (Continuação) Observar e descrever ritmos naturais (dia e noite, 

variação de temperatura e umidade etc.) em diferentes escalas espaciais e temporais, 
comparando a sua realidade com outras, compreendendo que as dinâmicas da 

natureza ocorrem de formas diferentes nos diversos locais do globo terrestre. 

EF01GE06 Descrever e comparar diferentes tipos de moradia ou objetos de uso 
cotidiano (brinquedos, roupas, mobiliários), considerando técnicas e materiais 

utilizados em sua produção.  

EF01GE07/ES Descrever atividades de trabalho relacionadas com o dia a dia da sua 
comunidade verificando as diferenças das atividades relacionadas no mundo do 

trabalho, comparando as atividades rurais com as atividades das áreas 

metropolitanas. 

EF01GE08 Criar mapas mentais e desenhos com base em itinerários, contos 

literários, histórias inventadas e brincadeiras.  

 Diferentes tipos de trabalho existentes 

no seu dia a dia. 

 Pontos de referência. 

Habilidades correlacionadas com habilidades de outros componentes 

EF01MA16/ES  Relatar em linguagem verbal ou não verbal sequência de acontecimentos relativos a um dia, utilizando, quando 

possível, os horários dos eventos.  

EF01MA17/ES  Reconhecer e relacionar períodos do dia, dias da semana e meses do ano, utilizando calendário, quando necessário.  

EF01MA18/ES  Produzir a escrita de uma data, apresentando o dia, o mês e o ano, e indicar o dia da semana de uma data, consultando 

calendários.  

EF01CI05/ES Identificar e nomear diferentes escalas de tempo: os períodos diários (manhã, tarde, noite) e a sucessão de dias, 

semanas, meses e anos, reconhecendo as formas como foram interpretadas e representadas em diferentes épocas e diferentes culturas. 

Descritores PAEBES 



 
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. 
 

 

Ensino Fundamental – Anos Iniciais  

Geografia - 1º Ano 

2º Trimestre 

Não há descritores PAEBES para este ano/série 

  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/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ 

 

 

 

 

 

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/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais  

Geografia - 2º Ano 

2º Trimestre 

Habilidades  Objetos de Conhecimento 

EF02GE04/ES Reconhecer semelhanças e diferenças nos hábitos, nas relações com 

a natureza e no modo de viver de pessoas em diferentes lugares, compreendendo a 

diversidade dos modos de vida dos vários grupos sociais considerando os seus lugares 

de vivência: campo, cidade, praia, floresta, montanha e outros e verificar como as 

pessoas se relacionam com a natureza e quais as consequências dessas relações no 

espaço em que vivem, destacando as comunidades tradicionais que compõem a 

população espírito-santense, seus costumes e tradições. 

EF02GE05/ES Analisar mudanças e permanências, comparando imagens de um 

mesmo lugar em diferentes tempos, identificando as características do local de 

vivência destacando as mudanças e permanências da paisagem ao longo do tempo 

por meio de imagens fotográficas para explicar as alterações que foram feitas, o seu 

porquê e quais fatores contribuíram para essas mudanças. 

 

 Experiências da comunidade no tempo 

e no espaço. 

 Mudanças e permanências. 

Habilidades correlacionadas com habilidades de outros componentes 

------------------------ 

  Descritores PAEBES 

Não há descritores PAEBES para este ano/série 

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/ 

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

Geografia - 2º Ano 

2º Trimestre 

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/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais  

Geografia - 3º Ano 

2º Trimestre 

Habilidades  Objetos de Conhecimento 

EF03GE05 Identificar alimentos, minerais e outros produtos cultivados e extraídos da 

natureza, comparando as atividades de trabalho em diferentes lugares. 

EF02GE06/ES Relacionar o dia e a noite a diferentes tipos de atividades sociais 

(horário escolar, comercial, sono etc.), percebendo que os diversos eventos cotidianos 

fazem parte da vida da população (ir para a escola, brincar, passear no parque, entre 
outros) e que são necessários para organização e funcionamento das nossas vidas em 

sociedade. 

EF02GE07/ES Descrever as atividades extrativas (minerais, agropecuárias e 
industriais) de diferentes lugares, identificando os impactos ambientais resultantes 

das diversas atividades extrativas que dão origem a alguns produtos que fazem parte 

do cotidiano, como os alimentos, vestuário, móveis e outros, relacionando a 

importância do uso da água, enquanto produto de extração mineral, para a 
organização da nossa sociedade, bem como fazer conhecer os impactos ligados à sua 

exploração. 

 Matéria-prima e indústria. 

 Representações cartográficas. 

Habilidades correlacionadas com habilidades de outros componentes 

----------------------- 

Descritores PAEBES 

Não há descritores PAEBES para este ano/série 

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/ 

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

Geografia - 3º Ano 

2º Trimestre 

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/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais  

Geografia - 4º Ano 

2º Trimestre 

Habilidades  Objetos de Conhecimento 

EF04GE04/ES  Reconhecer especificidades e analisar a interdependência do campo e 

da cidade, considerando fluxos econômicos, de informações, de ideias e de pessoas, 
comparando as características do trabalho no campo e na cidade, a partir da escala 

local e regional, para discutir o processo de produção, circulação dos produtos e 

dinâmica de informações, de ideias e de pessoas. 
 

EF04GE05 Distinguir unidades político-administrativas oficiais nacionais (Distrito, 

Município, Unidade da Federação e grande região), suas fronteiras e sua hierarquia, 
localizando seus lugares de vivência.  

 

EF04GE06 Identificar e descrever territórios étnico-culturais existentes no Brasil, tais 

como terras indígenas e de comunidades remanescentes de quilombos, reconhecendo 
a legitimidade da demarcação desses territórios.  

 

EF04GE07 Comparar as características do trabalho no campo e na cidade. 
 

 Relação campo e cidade. 

 

 Unidades político-administrativas do 

Brasil. 

 

 Territórios étnico-culturais.  

 

 História e formação dos quilombos e 

territórios indígenas no Brasil. 

 

 Trabalho no campo e na cidade. 

Habilidades correlacionadas com habilidades de outros componentes 

EF15AR25-01/ES 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 PAEBES para este ano/série 

 Sugestões de objetos de aprendizagem e videoaulas  

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

https://digital.ftd.com.br/conheca.php
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais  

Geografia - 4º Ano 

2º Trimestre 

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/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ 

 

 

 

 

 

 

 

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/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Geografia - 5º Ano 

2º Trimestre 

Habilidades  Objetos de Conhecimento 

EF05GE05/ES Identificar e comparar as mudanças dos tipos de trabalho e 

desenvolvimento tecnológico na agropecuária, na indústria, no comércio e nos serviços 
reconhecendo as mudanças ocorridas na economia do Espírito Santo.  

 

EF05GE06 Identificar e comparar transformações dos meios de transporte e de 
comunicação. 

 

EF05GE07/ES Identificar os diferentes tipos de energia utilizados na produção 
industrial, agrícola e extrativa e no cotidiano das populações, utilizando os dados sobre 

a produção e consumo de energia para ampliar o repertório na leitura de imagens, 

gráficos e tabelas. 

 
EF05GE08  Analisar transformações de paisagens nas cidades, comparando sequência 

de fotografias, fotografias aéreas e imagens de satélite de épocas diferentes. 

 
EF05GE09 Estabelecer conexões e hierarquias entre diferentes cidades, utilizando 

mapas temáticos e representações gráficas. 

 

 Trabalho e inovação tecnológica. 

 Mapas e imagens de satélite. 

 Representação das cidades e do 

espaço urbano. 

 

Habilidades correlacionadas com habilidades de outros componentes 
------------------ 

Descritores PAEBES 

Não há descritores PAEBES para este ano/série 

Sugestões de objetos de aprendizagem e videoaulas 

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

https://digital.ftd.com.br/conheca.php
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Geografia - 5º Ano 

2º Trimestre 

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/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ 

 

 

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/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ

