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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. 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. 
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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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Orientações Curriculares 2022 

Ensino Médio 

Matemática - 1ª Série  

2º Trimestre 

Habilidades  Objetos de Conhecimento 

EM13MAT507  Identificar e associar progressões aritméticas (PA) a funções 

afins de domínios discretos, para análise de propriedades, dedução de 

algumas fórmulas e resolução de problemas. 

 

EM13MAT502  Investigar relações entre números expressos em tabelas 

para representá-los no plano cartesiano, identificando padrões e criando 

conjecturas para generalizar e expressar algebricamente essa generalização, 

reconhecendo quando essa representação é de função polinomial de 2º grau 

do tipo y = ax². 

 

EM13MAT402  Converter representações algébricas de funções polinomiais 

de 2º grau em representações geométricas no plano cartesiano, distinguindo 

os casos nos quais uma variável for diretamente proporcional ao quadrado 

da outra, recorrendo ou não a softwares ou aplicativos de álgebra e 

geometria dinâmica, entre outros materiais. 

 

EM13MAT503  Investigar pontos de máximo ou de mínimo de funções 

quadráticas em contextos envolvendo superfícies, Matemática Financeira ou 

Cinemática, entre outros, com apoio de tecnologias digitais. 

 

Funções afins. 

Progressões Aritméticas (P.A.). 

Funções polinomiais do 2º grau (Função Quadrática): 

gráfico, raízes, pontos de máximo/mínimo, 

crescimento/decrescimento, concavidade. 

Gráficos de funções. 

Funções polinomiais de 2º grau. 

Gráficos de funções a partir de transformações no plano. 

Estudo do comportamento da função quadrática 

(intervalos de crescimento/decrescimento, ponto de 

máximo/mínimo e variação da função). 

Funções polinomiais do 2º grau (função quadrática). 

Gráficos de funções. 

Pontos críticos de uma Função Quadrática: concavidade, 

pontos de máximo ou de mínimo. 

Função polinomial do 1° grau.  

Função polinomial do 2° grau. 
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Orientações Curriculares 2022 

Ensino Médio 

Matemática - 1ª Série  

2º Trimestre 

EM13MAT302  Construir modelos empregando as funções polinomiais de 

1º ou 2º graus, para resolver problemas em contextos diversos, com ou sem 

apoio de tecnologias digitais. 

 

Habilidades correlacionadas com habilidades de outros componentes 

EM13CNT204QUIb/ES  Elaborar explicações, previsões e cálculos, envolvidos na formação de soluções, em sistemas naturais e 

industriais, utilizando unidades de concentração usuais e as que expressam quantidade de matéria, com ou sem o uso de dispositivos 

e aplicativos digitais (com softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros). 

 

EM13CNT101  Analisar e representar, com ou sem o uso de dispositivos e de aplicativos digitais específicos, as transformações e 

conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento para realizar previsões sobre seus 

comportamentos em situações cotidianas e em processos produtivos que priorizem o desenvolvimento sustentável, o uso consciente 

dos recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas. 

 

EM13CNT302QUI/ES  Interpretar e comunicar, para públicos variados, em diversos contextos, resultados de análises, pesquisas 

e/ou experimentos, elaborando e/ou interpretando textos, gráficos, tabelas, símbolos, códigos, sistemas de classificação e equações 

químicas, por meio de diferentes linguagens, mídias, tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC), de modo a participar 

e/ou promover debates em torno de temas científicos e/ou tecnológicos de relevância sociocultural e ambiental. 

 

EM13CHS106  Analisar e avaliar os impactos das tecnologias na estruturação e nas dinâmicas de grupos, povos e sociedades 

contemporâneas (fluxos populacionais, financeiros, de mercadorias, de informações, de valores éticos e culturais etc.), bem como 

suas interferências nas decisões políticas, sociais, ambientais, econômicas e culturais. 
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Orientações Curriculares 2022 

Ensino Médio 

Matemática - 1ª Série  

2º Trimestre 

 

EM13CHS211GEO/ES  Conhecer conceitos, taxas, índices demográficos, bem como utilizar a linguagem gráfica para representar a 

estrutura e a composição da população. 

 

EM13CNT107FIS/ES  Realizar previsões qualitativas e quantitativas sobre a eficiência de motores (elétricos ou não) e seus 

componentes com base na análise dos processos de transformação e condução de energia envolvidos, com ou sem o uso de 

dispositivos e aplicativos digitais, para propor ações que visem a sustentabilidade. 

 

Descritores PAEBES 

D06 Identificar a localização de pontos no plano cartesiano.  

D07 Interpretar geometricamente os coeficientes da equação de uma reta.  

D08 Identificar a equação de uma reta apresentada a partir de dois pontos dados ou de um ponto e sua inclinação.  

D17 Resolver problema envolvendo equação do 2º grau. 

D19 Resolver problema envolvendo uma função do 1º grau. 

D20 Analisar crescimento/decrescimento, zeros de funções reais apresentadas em gráficos. 

D23 Identificar o gráfico que representa uma situação descrita em um texto. 

D24 Resolver problema envolvendo P.A./P.G. 

D25 Relacionar as representações algébricas e gráficas da função do 1º grau. 

D26 Resolver problemas que envolvam os pontos de máximo ou de mínimo de uma função do 2º grau. 
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Orientações Curriculares 2022 

Ensino Médio 

Matemática - 1ª Série  

2º Trimestre 

Sugestões de objetos de aprendizagem e videoaulas 

Phet Simulações Interativas - PhET oferece gratuitamente simulações de fenômenos físicos divertidas, interativas e baseadas em 

pesquisa. https://phet.colorado.edu/pt/   

 

Geogebra - Aplicativo matemático gratuito para desenhar gráficos, geometria plana e Espacial, associando a Álgebra.  

https://www.geogebra.org/?lang=pt  

 

Desmos - Calculadora Gráfica que explorar a Matemática, esboçando gráficos de funções, plotando pontos, visualizando equações 

algébricas, e etc. https://www.desmos.com/calculator?lang=pt-BR  

 

Vamos Aprender – apresenta as videoaulas de diversos componentes curriculares que foram produzidas para atender as 

dificuldades geradas pela pandemia e constituem mais uma possibilidade de recursos educacionais de qualidade para os nossos 

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

 

Matemática na Rede - Ferramentas disponíveis para estudantes e professores – Conteúdos online no site do Programa Matemática 

na Rede: https://matematicanarede.sedu.es.gov.br/conteudoonline  

 

Currículo do Espírito Santo - Documento curricular do Espírito Santo, elaborado em parceria com os municípios e baseado na Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC). 

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

 

Khan Academy - O Khan Academy fornece educação para qualquer um, em qualquer lugar, com uma coleção grátis de mais de 

3.800 vídeos de matemática, física, química, biologia, entre outras matérias. 

https://pt.khanacademy.org/  

https://phet.colorado.edu/pt/
https://www.geogebra.org/?lang=pt
https://www.desmos.com/calculator?lang=pt-BR
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/vamosaprender/
https://matematicanarede.sedu.es.gov.br/conteudoonline
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/
https://pt.khanacademy.org/
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Orientações Curriculares 2022 

Ensino Médio 

Matemática - 1ª Série  

2º Trimestre 

 

Portal da Matemática - O Portal da Matemática oferece a todos os alunos e professores videoaulas de matemática que cobrem o 

currículo do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio. 

http://matematica.obmep.org.br/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://matematica.obmep.org.br/
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Ensino Médio 

Matemática - 2ª Série 

2º Trimestre 

Habilidades  Objetos de Conhecimento 

EM13MAT303  Interpretar e comparar situações que envolvam juros simples com as 

que envolvem juros compostos, por meio de representações gráficas ou análise de 

planilhas, destacando o crescimento linear ou exponencial de cada caso. 

 

EM13MAT404  Analisar funções definidas por uma ou mais sentenças (tabela do 

Imposto de Renda, contas de luz, água, gás etc.), em suas representações algébrica e 

gráfica, identificando domínios de validade, imagem, crescimento e decrescimento, e 

convertendo essas representações de uma para outra, com ou sem apoio de 

tecnologias digitais. 

 

EM13MAT203  Aplicar conceitos matemáticos no planejamento, na execução e na 

análise de ações envolvendo a utilização de aplicativos e a criação de planilhas (para o 

controle de orçamento familiar, simuladores de cálculos de juros simples e compostos, 

entre outros), para tomar decisões. 

 

EM13MAT105  Utilizar as noções de transformações isométricas (translação, reflexão, 

rotação e composições destas) e transformações homotéticas para construir figuras e 

analisar elementos da natureza e diferentes produções humanas (fractais, construções 

civis, obras de arte, entre outras). 

 

Funções e gráficos de funções de 1º grau e 

exponencial. 

Funções definidas por partes. 

Gráficos de funções expressas por diversas 

sentenças. 

Análise do comportamento de funções em 

intervalos numéricos. 

Cálculos envolvendo porcentagens. 

Conceitos de Matemática Financeira (juros 

simples, compostos, taxas de juros etc.). 

Alguns sistemas de amortização e noções de 

fluxo de caixa.  

Geometria das Transformações: isometrias 

(reflexão, translação e rotação) e homotetias 

(ampliação e redução). 

Noções de Geometria dos Fractais. 

Posição de figuras geométricas (tangente, 

secante, externa).  

Inscrição e circunscrição de sólidos 

geométricos. 

Noções básicas de cartografia (projeção 

cilíndrica e cônica). 
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Ensino Médio 

Matemática - 2ª Série 

2º Trimestre 

EM13MAT509  Investigar a deformação de ângulos e áreas provocada pelas diferentes 

projeções usadas em cartografia (como a cilíndrica e a cônica), com ou sem suporte 

de tecnologia digital. 

 

EM13MAT201  Propor ou participar de ações adequadas às demandas da região, 

preferencialmente para sua comunidade, envolvendo medições e cálculos de perímetro, 

de área, de volume, de capacidade ou de massa. 

 

Conceitos e procedimentos de Geometria Plana 

e Espacial (perímetro, de área, de volume, de 

capacidade ou de massa).  

Sistema métrico decimal e unidades não 

convencionais. 

Habilidades correlacionadas com habilidades de outros componentes 

EM13CNT106  Avaliar, com ou sem uso de dispositivos e aplicativos digitais, tecnologias e possíveis soluções para as demandas que 

envolvem a geração, o transporte, a distribuição e o consumo de energia elétrica, considerando a disponibilidade de recursos, a 

eficiência energética, a relação custo/benefício, as características geográficas e ambientais, a produção de resíduos e os impactos 

socioambientais e culturais. 

 

EM13CHS211GEO/ES Conhecer conceitos, taxas, índices demográficos, bem como utilizar a linguagem gráfica para representar a 

estrutura e a composição da população. 

 

EM13CHS202  Analisar e avaliar os impactos das tecnologias na estruturação e nas dinâmicas das sociedades contemporâneas 

(fluxos populacionais, financeiros, de mercadorias, de informações, de valores éticos e culturais etc.), bem como suas interferências 

nas decisões políticas, sociais, ambientais, econômicas e culturais. 
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Ensino Médio 

Matemática - 2ª Série 

2º Trimestre 

EM13CNT107FIS/ES  Realizar previsões qualitativas e quantitativas sobre a eficiência de motores (elétricos ou não) e seus 

componentes com base na análise dos processos de transformação e condução de energia envolvidos, com ou sem o uso de 

dispositivos e aplicativos digitais, para propor ações que visem a sustentabilidade. 

Descritores PAEBES 

D11 Resolver problema envolvendo o cálculo de perímetro de figuras planas. 

D12 Resolver problema envolvendo o cálculo de área de figuras planas. 

D13 Resolver problema envolvendo a área total e/ou volume de um sólido. 

D14 Resolver problema que envolva porcentagem. 

D20 Analisar crescimento/decrescimento, zeros de funções reais apresentadas em gráficos. 

D23 Identificar o gráfico que representa uma situação descrita em um texto. 

Sugestões de objetos de aprendizagem e videoaulas 

Phet Simulações Interativas - PhET oferece gratuitamente simulações de fenômenos físicos divertidas, interativas e baseadas em 

pesquisa. https://phet.colorado.edu/pt/   

 

Geogebra - Aplicativo matemático gratuito para desenhar gráficos, geometria plana e Espacial, associando a Álgebra.  

https://www.geogebra.org/?lang=pt  

 

Desmos - Calculadora Gráfica que explorar a Matemática, esboçando gráficos de funções, plotando pontos, visualizando equações 

algébricas, e etc. https://www.desmos.com/calculator?lang=pt-BR  

 

https://phet.colorado.edu/pt/
https://www.geogebra.org/?lang=pt
https://www.desmos.com/calculator?lang=pt-BR
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Ensino Médio 

Matemática - 2ª Série 

2º Trimestre 

Vamos Aprender – apresenta as videoaulas de diversos componentes curriculares que foram produzidas para atender as 

dificuldades geradas pela pandemia e constituem mais uma possibilidade de recursos educacionais de qualidade para os nossos 

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

 

Matemática na Rede - Ferramentas disponíveis para estudantes e professores – Conteúdos online no site do Programa Matemática 

na Rede: https://matematicanarede.sedu.es.gov.br/conteudoonline  

 

Currículo do Espírito Santo - Documento curricular do Espírito Santo, elaborado em parceria com os municípios e baseado na Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC). 

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

 

Khan Academy - O Khan Academy fornece educação para qualquer um, em qualquer lugar, com uma coleção grátis de mais de 

3.800 vídeos de matemática, física, química, biologia, entre outras matérias. 

https://pt.khanacademy.org/  

 

Portal da Matemática - O Portal da Matemática oferece a todos os alunos e professores videoaulas de matemática que cobrem o 

currículo do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio. 

http://matematica.obmep.org.br/  

 

 

 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/vamosaprender/
https://matematicanarede.sedu.es.gov.br/conteudoonline
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/
https://pt.khanacademy.org/
http://matematica.obmep.org.br/
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Ensino Médio 

Matemática - 3ª Série 

2º Trimestre 

Habilidades  Objetos de Conhecimento 

EM13MAT106  Identificar situações da vida cotidiana nas quais seja necessário fazer 

escolhas levando-se em conta os riscos probabilísticos (usar este ou aquele método 

contraceptivo, optar por um tratamento médico em detrimento de outro etc.). 

 

EM13MAT312  Resolver e elaborar problemas que envolvem o cálculo de 

probabilidade de eventos em experimentos aleatórios sucessivos. 

 

EM13MAT511  Reconhecer a existência de diferentes tipos de espaços amostrais, 

discretos ou não, e de eventos, equiprováveis ou não, e investigar implicações no 

cálculo de probabilidades. 

 

EM13MAT301  Resolver e elaborar problemas do cotidiano, da Matemática e de outras 

áreas do conhecimento, que envolvem equações lineares simultâneas, usando técnicas 

algébricas e gráficas, com ou sem apoio de tecnologias digitais. 

 

EM13MAT309  Resolver e elaborar problemas que envolvem o cálculo de áreas totais 

e de volumes de prismas, pirâmides e corpos redondos em situações reais (como o 

cálculo do gasto de material para revestimento ou pinturas de objetos cujos formatos 

sejam composições dos sólidos estudados), com ou sem apoio de tecnologias 

digitais. 

Porcentagem: cálculo de taxas, índices e 

coeficientes. Probabilidade simples e 

condicional. 

Eventos sucessivos, mutuamente exclusivos e 

não mutuamente exclusivos. 

Estatística: distribuição estatística, distribuição 

normal e medidas de posição (mediana, 

quartis, decis e percentis). 

Eventos dependentes e independentes. 

Cálculo de probabilidade de eventos relativos a 

experimentos aleatórios sucessivos. 

Probabilidade. 

Espaços amostrais discretos ou contínuos.  

Eventos equiprováveis ou não equiprováveis. 

Sistemas de equações lineares. 

Gráficos de funções lineares com uma ou duas 

variáveis. 

Geometria métrica: poliedros e corpos 

redondos. 

Área total e volume de prismas, pirâmides e 

corpos redondos. 
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Habilidades correlacionadas com  habilidades de outros componentes 

EM13CNT205  Interpretar resultados e realizar previsões sobre atividades experimentais, fenômenos naturais, fisiológicos e 

processos tecnológicos, com base nas noções de probabilidade e incerteza, reconhecendo os limites explicativos das ciências. 

 

EM13CNT303  Interpretar textos de divulgação científica que tratem de temáticas das Ciências da Natureza, disponíveis em 

diferentes mídias, considerando a apresentação dos dados, tanto na forma de textos como em equações, gráficos e/ou tabelas, a 

consistência dos argumentos e a coerência das conclusões, visando construir estratégias de seleção de fontes confiáveis de 

informações. 

 

EM13CNT206  Discutir a importância da preservação e conservação da biodiversidade, considerando parâmetros qualitativos e 

quantitativos, e avaliar os efeitos da ação humana e das políticas ambientais para a garantia da sustentabilidade do planeta. 

 

EM13CHS103HIS/ES  Elaborar hipóteses, compreender conceitos históricos, identificar temporalidades, selecionar evidências e 

compor argumentos relativos a processos políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais e epistemológicos, com base na 

sistematização de dados e informações de diversas naturezas (expressões artísticas, textos filosóficos e sociológicos, documentos, 

fontes e narrativas históricas e geográficas, gráficos, mapas, tabelas, tradições orais, entre outros). 

 

EM13CHS211GEO/ES  Conhecer conceitos, taxas, índices demográficos, bem como utilizar a linguagem gráfica para representar a 

estrutura e a composição da população. 

 

EM13CNT107FIS/ES  Realizar previsões qualitativas e quantitativas sobre a eficiência de motores (elétricos ou não) e seus 

componentes com base na análise dos processos de transformação e condução de energia envolvidos, com ou sem o uso de 

dispositivos e aplicativos digitais, para propor ações que visem a sustentabilidade. 
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Descritores PAEBES 

D02 Relacionar diferentes poliedros ou corpos redondos com suas planificações ou vistas. 

D03 Identificar a relação entre o número de vértices, faces e/ou arestas de poliedros expressa em um problema. 

D04 Reconhecer aplicações das relações métricas do triângulo retângulo em um problema que envolva figuras planas ou espaciais. 

D11 Resolver problema envolvendo o cálculo de perímetro de figuras planas. 

D12 Resolver problema envolvendo o cálculo de área de figuras planas. 

D13 Resolver problema envolvendo a área total e/ou volume de um sólido. 

D14 Resolver problema que envolva porcentagem. 

D15 Resolver problema que envolva variação proporcional, direta ou inversa, entre grandezas. 

D23 Identificar o gráfico que representa uma situação descrita em um texto. 

D29 Resolver problema de contagem utilizando o princípio multiplicativo ou noções de permutação simples, arranjo simples ou 
combinação simples. 

D30 Resolver problema envolvendo o cálculo da probabilidade de um evento. 

D34 Resolver problemas envolvendo dados apresentadas em tabelas e/ou gráficos.  

D35 Associar dados apresentados em listas e/ou tabelas simples aos gráficos que as representam e vice-versa. 

Sugestões de objetos de aprendizagem e videoaulas 

Phet Simulações Interativas - PhET oferece gratuitamente simulações de fenômenos físicos divertidas, interativas e baseadas em 

pesquisa. https://phet.colorado.edu/pt/   

 

https://phet.colorado.edu/pt/
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Geogebra - Aplicativo matemático gratuito para desenhar gráficos, geometria plana e Espacial, associando a Álgebra.  

https://www.geogebra.org/?lang=pt  

 

Desmos - Calculadora Gráfica que explorar a Matemática, esboçando gráficos de funções, plotando pontos, visualizando equações 

algébricas, e etc. https://www.desmos.com/calculator?lang=pt-BR  

 

Vamos Aprender – apresenta as videoaulas de diversos componentes curriculares que foram produzidas para atender as 

dificuldades geradas pela pandemia e constituem mais uma possibilidade de recursos educacionais de qualidade para os nossos 

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

 

Matemática na Rede - Ferramentas disponíveis para estudantes e professores – Conteúdos online no site do Programa Matemática 

na Rede: https://matematicanarede.sedu.es.gov.br/conteudoonline  

 

Currículo do Espírito Santo - Documento curricular do Espírito Santo, elaborado em parceria com os municípios e baseado na Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC). 

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

 

Khan Academy - O Khan Academy fornece educação para qualquer um, em qualquer lugar, com uma coleção grátis de mais de 

3.800 vídeos de matemática, física, química, biologia, entre outras matérias. 

https://pt.khanacademy.org/  

 

Portal da Matemática - O Portal da Matemática oferece a todos os alunos e professores videoaulas de matemática que cobrem o 

currículo do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio. 

http://matematica.obmep.org.br/  

 

https://www.geogebra.org/?lang=pt
https://www.desmos.com/calculator?lang=pt-BR
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/vamosaprender/
https://matematicanarede.sedu.es.gov.br/conteudoonline
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/
https://pt.khanacademy.org/
http://matematica.obmep.org.br/

	Arte
	Biologia
	Educação Física
	Filosofia
	Física
	Carolina Martins de Siqueira Barbosa Geografia
	História
	Língua Inglesa
	Língua espanhola
	Darlete Gomes
	Nascimento
	Língua Portuguesa
	Matemática
	Química
	Sociologia
	Março
	2022

